PENGUMUMAN
Nomor : 13780/UN31.11.2/KP/2012
tentang
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2012
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72658/A4/KP/2012 tanggal 9
Agustus 2012, Universitas Terbuka akan menerima CPNS sejumlah 1 orang, dengan rincian sebagai
berikut.
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1. Pendaftaran
1.1. Waktu
Penerimaan pendaftaran secara online 15 s.d. 27 Agustus 2012. Pelamar harus melakukan
registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan username dan password pada alamat
cpns.kemdikbud.go.id
Prosedur pendaftaran dapat dilihat pada laman cpns.kemdikbud.go.id
1.2. Tempat pengiriman berkas
Berkas lamaran ditujukan kepada Rektor Universitas Terbuka PO BOX 6666 Ciputat 15400
1.3. Kelengkapan
1.3.1. Bagi pelamar yang memiliki ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri atau lembaga
pendidikan luar negeri, proses penyetaraan ijazah dapat dilakukan oleh pengguna lulusan
(user) dan oleh Ditjen Dikti Kemdikbud (bila perlu) apabila gelar, nama program studi
dan nama perguruan tinggi sudah ada pada website Ditjen Dikti (www.dikti.go.id).
Apabila gelar, nama program studi dan nama perguruan tinggi belum terdapat pada
website Ditjen Dikti, maka penyetaraan dilakukan oleh Ditjen Dikti.
1.3.2. Usia setinggi-tingginya 35 tahun pada 1 Desember 2012 atau berusia lebih dari 35
tahun dan belum berusia 40 tahun pada 1 Desember 2012 dengan persyaratan harus
memiliki masa kerja minimal 5 tahun pada 17 April 2002 pada instansi pemerintah
dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional
dan sampai saat ini masih berkerja secara terus menerus, yang dibuktikan dengan fotokopi
surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keterangan bahwa sampai saat ini
sampai bertugas.
1.3.3. Berkas lamaran menggunakan map berwarna merah dibuat rangkap 3 (tiga) dan disusun
sbb.
1) 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm, pada bagian belakang
ditulis nama dan dimasukkan ke dalam kantong plastik.
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
3) Print out asli bukti registrasi pendaftaran online

4) Surat Lamaran memakai kertas folio bergaris yang ditulis tangan dengan tinta hitam
dan ditandatangani oleh pelamar dengan menyebutkan jabatan yang akan dilamar,
ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rektor Universitas
Terbuka, PO BOX 6666 Ciputat 15400, tanpa materai. (contoh blanko lamaran
kerja dapat dilihat pada website Universitas Terbuka http://www.ut.ac.id).
5) 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah S1 dan S2 (ijazah S2 pelamar dosen harus linear
dengan ijazah S1 yang dimiliki) serta transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi
akademik yang dibutuhkan dan telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang
(legalisir) dengan cap dan tanda tangan asli (tanggal penetapan ijazah harus
sebelum tanggal pelamaran, tidak boleh surat keterangan atau pernyataan yang
menyatakan bahwa belum diwisuda). Yang berwenang menandatangani legalisir
ijazah adalah:
• Untuk lulusan universitas/institut disahkan oleh pejabat yang berwenang
(Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik).
• Untuk lulusan Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang
Akademik.
• Bagi yang memiliki ijazah luar negeri harus telah terakreditasi Ditjen Dikti
Kemdikbud.
• Surat Keterangan Lulus tidak dapat digunakan untuk melamar.
5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan pihak yang
berwajib/POLRI.
6) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter pemerintah.
8) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan
ketentuan:
dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah.
berdasarkan pemeriksaan urine melalui laboratorium, dan yang bersangkutan
dinyatakan negatif terhadap narkotika.
ditandatangani oleh Dokter (Kepala/petugas laboratorium, Kasatreskrim
Kepolisian yang bukan dokter tidak diperkenankan).
9) Melampirkan Surat Pernyataan tidak sedang terikat kontrak dengan
instansi/perguruan tinggi lain dan apabila ternyata pada waktu melamar dengan
sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, maka yang
bersangkutan bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS.
(Surat Pernyataan ditandatangani yang bersangkutan di atas materai Rp 6.000).
Format surat pernyataan dapat dilihat di laman http://www.ut.ac.id
10) Berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat usia, kualifikasi pendidikan, tidak
lengkap, dan tidak urut sebagaimana uraian di atas dinyatakan gugur dalam seleksi
administrasi.
2. Pengumuman lulus seleksi administrasi
2.1. Hari/tanggal : Sabtu, 1 September 2012
2.2. Tempat
: Universitas Terbuka, Gedung UTCC, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan atau cpns.kemdikbud.go.id
3. Pelaksanaan Ujian/Seleksi
3.1.Tes Kompetensi Dasar (Tahap I)
3.1.1. Waktu/Tempat
Hari/tanggal : Sabtu, 8 September 2012
Waktu
: Pukul 08.00 s.d. selesai
Tempat
: Kantor Universitas Terbuka, Gedung UTCC, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Pamulang, Tangerang Selatan
3.1.2. Kelengkapan yang dibawa pada saat tes: kartu tanda peserta hasil cetak secara online,
ballpoint, pensil 2B, karet penghapus, rautan pensil, papan alas untuk menulis.
3.1.3. Pelamar yang datang terlambat 15 menit tidak diperbolehkan memasuki ruang ujian
dan/atau mengikuti ujian.

3.1.4. Materi Seleksi Tes Kompetensi Dasar meliputi:
3.1.4.1 Tes Wawasan Kebangsaan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan
kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang
meliputi :
• Pancasila
• Undang-Undang Dasar 1945
• Bhineka Tunggal Ika
• Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara Indonesia, baik pada
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa,
peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, kemampuan
berbahasa indonesia secara baik dan benar)
3.1.4.2 Tes Intelegensia umum meliputi:
• Kemampuan Verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan
maupun tulis;
• Kemampuan Numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan
angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.
• Kemampuan berfikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara
runtut dan sistematis;
• Kemampuan berfikir analistis yaitu kemampuan mengurai sesuatu
permasalahan secara sistematik.
3.1.4.3 Tes Karakteristik Pribadi meliputi:
• Integritas diri;
• Semangat berpretasi;
• Orientasi pada pelayanan;
• Kemampuan beradaptasi;
• Kemampuan mengendalikan diri;
• Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
• Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok;
• Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain;
• Orientasi kepada orang lain, dan;
• Kreativitas serta inovasi.
3.1.5. Pengumuman kelulusan Tes Kompetensi Dasar hari/tanggal : Selasa, 18 September
2012. Dapat dilihat/tempat di Kantor Universita Terbuka, Gedung UTCC, Jl. Cabe Raya,
Pamulang, Tangerang Selatan atau laman cpns.kemdikbud.go.id
3.2. Tes Kompetensi Bidang (Tahap II) (bagi peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi Tes
Kompetensi Dasar)
3.2.1 Waktu/Tempat
Hari/tanggal : Rabu dan Kamis, 19 dan 20 September 2012
Waktu
: Pukul 08.00 s.d. selesai
Tempat
: Kantor Universitas Terbuka, Gedung UTCC, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Pamulang, Tangerang Selatan
3.2.2. Kelengkapan yang dibawa pada saat tes: kartu tanda peserta hasil cetak secara online,
ballpoint, pensil 2B, karet penghapus, rautan pensil, papan alas untuk menulis.
3.2.3. Pelamar yang datang terlambat 15 menit tidak diperbolehkan memasuki ruang ujian
dan/atau mengikuti ujian.
3.2.3. Materi Seleksi Tes Kompetensi Bidang meliputi:
• Tes tertulis bidang akademik.
• Tes tertulis wawasan ke-UTan
• Wawancara

4.

Pengumuman Hasil Ujian Final
Pengumuman kelulusan direncanakan tanggal 25 September 2012 Kantor Universitas Terbuka,
Gedung UTCC, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan dan melalui website
Kementerian Dikbud cpns.kemdikbud.go.id

5.

Persyaratan pengangkatan CPNS :
Akan diinformasikan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi CPNS.

4.

Lain-lain
4.1. Hal-hal berkenaan dengan penyelenggaraan penerimaan CPNS-UT, meliputi biaya
transportasi, akomodasi/konsumsi, ditanggung oleh pelamar.
4.2. Pelamar tidak dipungut biaya apapun.

Demikian untuk menjadi maklum.
Tangerang Selatan, 14 Agustus 2012
Ketua Panitia Penerimaan CPNS-UT
Tahun 2012,

ttd
Ir. Nadia Sri Damajanti, M. Ed., M. Si
NIP 19610623 198601 2 001

