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DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA 

 

P E N G U M U M A N 
Nomor :  UM.01.01-Mn/547 

 
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
GOLONGAN III TINGKAT SARJANA (S2, S1) TAHUN 2007 

 
Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia membuka kesempatan kepada para Pasca Sarjana (S2) dan 
Sarjana (S1) bagi yang Berwarga Negara Indonesia baik pria maupun  wanita, sebagai Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum baik di Pusat maupun di 
Daerah, dengan ketentuan : 
 
I.      JUMLAH YANG DIBUTUHKAN 
 a.   S2 :   10 orang, jurusan Teknik Sipil (dengan latar belakang S1 Teknik Sipil ); 
         b.   S1 : 190 orang, yang terdiri dari : 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 

Teknik Sipil 
Pertanian 
Geologi/Geoteknik/Geofísika/Mekanika Tanah 
Teknik Geodesi 
Teknik Arsitektur 
Teknik Lingkungan 
Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah/Perkotaan 
Ekonomi 
Sosial/Administrasi Negara/Sospol 
Hukum 
Psikologi 
Perpustakaan 
Publisistik/Komunikasi 
Teknik Informatika/Manajemen Informatika 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

55 orang 
  4 orang 
  5 orang 
  5 orang 
10 orang 
10 orang  
12 orang 
20 orang 
18 orang 
16 orang 
  2 orang 
  3 orang 
10 orang 
20 orang 

 
II.     PERSYARATAN 
 
II.1.  PERSYARATAN UMUM  

a. Warga Negara Indonesia. 
b. Tidak sedang terikat perjanjian / kontrak kerja dengan instansi lain. 
c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat 

sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 
d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta anggota TNI/Polri. 
e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. 

 
II.2.  PERSYARATAN  KHUSUS  
 
II.2.1. BAGI PELAMAR UMUM 

a. Berijazah Pasca Sarjana (S2) dan atau Sarjana (S1) dan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri / Swasta 
yang telah mendapat akreditasi (minimal B) atau ijazah yang telah mendapat akreditasi Depdiknas 
bagi Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan persyaratan IPK untuk S1 minimal 2,75 (dua koma tujuh 
lima), dan S2 minimal 3,25 (tiga koma dua lima). Bagi pelamar untuk formasi S2 wajib melampirkan 
ijazah dan transkrip nilai jenjang S1 (Teknik Sipil). 

b. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara. 

c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan Institusional TOEFL 
yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Bahasa LIA atau International TOEFL yang 
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dengan nilai minimum 450 (empat ratus lima puluh) untuk 
S1, dan 500 (lima ratus) untuk S2. 

d. Batas Usia : 
o S1 : lahir pada tanggal 1 Oktober 1979 atau sesudahnya (usia maksimum 28 tahun pada 

tanggal 1 Oktober 2007). 
o S2 : lahir pada tanggal 1 Oktober 1977 atau sesudahnya (usia maksimum 30 tahun pada 

tanggal 1 Oktober 2007). 
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II.2.2. PERSYARATAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP 

a. Berijazah Pasca Sarjana (S2) dan atau Sarjana (S1) yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri / 
Swasta yang telah mendapat akreditasi (minimal B) atau Ijazah yang telah mendapatkan akreditasi 
dari Depdiknas bagi Perguruan Tinggi luar negeri. Bagi pelamar untuk formasi S2 wajib melampirkan 
ijazah dan transkrip nilai jenjang S1 (Teknik Sipil) 

b. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara. 

c. Lahir pada tanggal 1 Oktober 1972 atau sesudahnya (usia maksimum 35 tahun pada tanggal 1 
Oktober 2007) baik untuk S2 maupun S1. 

d. Melampirkan Surat Keterangan dari Satminkal/Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan 
mulai bekerja di unit kerja tersebut sejak tanggal 1 Januari 2000 atau sebelum 1 April 2007 secara 
terus menerus. (Surat Keterangan di tandatangani oleh Pejabat Eselon II). (Lampiran 4) 

 
III.    PENDAFTARAN 

a. Berkas lamaran disampaikan melalui pos atau jasa titipan dokumen mulai tanggal 8 Oktober s.d. 
5 November 2007 (cap pos) dan sudah diterima oleh panitia selambat-lambatnya pada hari Jumat 
tanggal 9 November 2007 pukul 16.00 WIB. Panitia tidak menerima berkas lamaran yang 
disampaikan secara langsung atau dikirim di luar batas waktu yang telah ditentukan. 

b. Surat lamaran dibuat dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, sesuai format yang terdapat 
dalam Website Departemen Pekerjaan Umum atau papan pengumuman Departemen Pekerjaan Umum. 
(Lampiran 1 bagi Pelamar Umum dan Lampiran 3 bagi Pegawai Tidak Tetap) 

c. Surat lamaran ditujukan kepada : Menteri Pekerjaan Umum. 
 Pada sampul luar ditulis sebagai berikut : 

Kiri atas : Kanan bawah : 
Nama pengirim 
Jenjang pendidikan dan jurusan yang dilamar 

Kepada Yth. : 
Ketua Panitia Pengadaan CPNS 2007 
Departemen Pekerjaan Umum 
PO BOX 200 
JKTM 12700 

 
dengan melampirkan : 
Ø Fotocopy ijazah S2 atau S1 berikut transkrip nilai dari Perguruan Tinggi Negeri / Swasta yang 

mempunyai akreditasi minimum B yang sudah dilegalisir : 
• Universitas/Institut, oleh Rektor / Dekan / Pembantu Dekan Bidang Akademik. 
• Sekolah Tinggi, oleh Ketua / Pembantu / Ketua Bidang Akademik. 
• Ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri oleh Pejabat yang berwenang di 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 
Ø Fotocopy Institutional TOEFL yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Bahasa LIA atau 

fotocopy International TOEFL yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Fotocopy 
International/Institusional TOEFL harus dilegalisir (khusus bagi Pelamar Umum). 

Ø 3 (tiga) lembar pas photo ukuran 3 x 4 cm (berwarna) dan nama pelamar dituliskan di bagian 
belakang. 

Ø Fotocopy KTP yang masih berlaku. 
Ø Fotocopy Akte Kelahiran. 
Ø Surat Pernyataan bersedia membayar ganti rugi bermeterai Rp. 6.000,- sesuai dengan format dalam 

website Departemen PU. (Lampiran 2 bagi Pelamar Umum dan Lampiran 5 bagi Pegawai Tidak 
Tetap) 

Ø Mencantumkan alamat lengkap serta nomor telepon yang mudah dihubungi. 
Ø Berkas lamaran disusun rapi dalam map jepit (snelhecter) masing-masing rangkap 2 (dua) dan 

dimasukkan ke dalam satu amplop berwarna coklat.  
Warna Map Pelamar Umum Pegawai Tidak tetap 
Jenjang S1 Kuning Merah 
Jenjang S2 Biru Coklat 

 
IV.  TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI 
      Seleksi dilakukan sebagai berikut  :  

a. Seleksi Administratif sesuai persyaratan; 
b. Ujian  tertulis meliputi Test Pengetahuan Umum (TPU), Test Bakat Skolastik (TBS), Test Skala 

Kematangan (TSK), dan Test Substansi (TS). 
 

V.   TEMPAT DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI 
a. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti  ujian tertulis. 
b. Evaluasi berkas lamaran dilakukan mulai tanggal 8 Oktober s.d. 14 November 2007. 
c. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 5 s.d. 14 

November 2007. 
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d. Tanda Peserta Seleksi Ujian Tertulis diambil sendiri oleh calon peserta (tidak dapat diwakilkan) 
pada tanggal 15 s.d. 17 November 2007 pada jam kerja (09.00 – 15.00 WIB) dengan membawa 
dokumen asli berupa: ijazah, TOEFL, transkrip nilai dan akte kelahiran untuk diperlihatkan kepada 
panitia. Lokasi Pengambilan Tanda Peserta Seleksi Ujian Tertulis akan diberitahukan pada pengumuman 
hasil seleksi administrasi. 

e. Ujian tertulis akan dilaksanakan secara terpusat di Jakarta, pada tanggal 18 November 2007. Lokasi 
dan waktu ujian tertulis akan diumumkan pada saat pengambilan Tanda Peserta Seleksi Ujian Tertulis. 

f. Hasil ujian akan diumumkan segera setelah seleksi tertulis dilaksanakan di website Departemen 
Pekerjaan Umum dan Papan Pengumuman Departemen Pekerjaan Umum. 

g. Keputusan hasil seleksi oleh Panitia tidak dapat diganggu gugat. 
 

VI.   LAIN-LAIN 
a. Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen  Pekerjaan Umum tidak dipungut biaya. 
b. Departemen  Pekerjaan Umum tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun 

oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Departemen Pekerjaan Umum atau Panitia sehingga 
peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon 
PNS. 

c. Lamaran yang dikirim kepada Departemen Pekerjaan Umum sebelum pengumuman ini dianggap tidak 
berlaku. 

d. Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, 
kemudian mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia sebesar 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

e. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh 
pelamar. 

f. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan dan seleksi CPNS Departemen Pekerjaan Umum Tahun 
2007 dapat dilihat pada website Departemen Pekerjaan Umum (http://www.pu.go.id) dan para 
pelamar disarankan untuk terus memonitor perkembangannya. 
Atau melalui hotline 0817 0048 433 (Sdri. Ariani) atau 0817 0047 433 (Sdr. Eko) pada hari dan jam 
kerja. 

g.  Bagi para peserta ujian, diharapkan membawa perlengkapan ujian antara lain: papan/alas untuk 
menulis, pensil 2B, penggaris, penghapus dan lain-lain yang diperlukan. 

h.  Bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib melengkapi persyaratan (dibuat rangkap 2) sebagai 
berikut : 
• Daftar Riwayat Hidup sesuai format. 
• Surat pernyataan sesuai format. 
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri. 
• Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas.  
• Surat Keterangan tidak mengkonsumsi Narkoba dan zat aditif lainnya yang dikeluarkan oleh pihak 

yang berwenang. 
• Fotocopy pengalaman kerja dan dilegalisir (bagi yang memiliki). 

 
Jakarta,   8  Oktober 2007 

A.n  MENTERI PEKERJAAN UMUM 
Sekretaris Jenderal 

 
ttd 
 

Roestam Sjarief 
NIP: 110015116 

 
 

http://www.pu.go.id
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BAGI PELAMAR UMUM 
LAMPIRAN  1 

 
Lampiran : 1 (satu) berkas ......................, .................  2007 
 (diisi tgl 8 Okt s.d. 5 Nov)                 . 
 
  
Kepada Yth. 
Bapak Menteri Pekerjaan Umum 
c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala 
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan. 
 
 
Perihal : Lamaran pekerjaan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 
 
 
Dengan hormat, 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama : ......................................... 
Tempat, tanggal lahir : ......................................... 
Pendidikan / Jurusan : ......................................... 
Nama Perguruan Tinggi : ......................................... 
Alamat surat : ......................................... 
Nomor telepon : ..... – .......... (Rumah), .................. (Hp) 
 
dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan agar saya dapat 
diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan berkas lamaran dalam rangkap 
2 (dua) sebagai berikut : 
 
1. Fotocopy ijazah sarjana yang telah dilegalisir, dilengkapi dengan transkrip/daftar 

nilai yang telah dilegalisir, dengan nilai IPK : ......... 
2. Fotocopy .................. TOEFL dari ............... dengan nilai ......... 
3. Surat Pernyataan membayar ganti kerugian apabila mengundurkan diri. 
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
5. Fotocopy Akte Kelahiran. 
6. Pasfoto ukuran 3x4 cm (berwarna) sebanyak 3 (tiga) lembar. 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
 
 

Hormat saya, 
 
 

Tanda tangan 
 
 

(.........................) 
 
 
 
 
 
Catatan 
Keseluruhan ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam 
Bagi pelamar S2 wajib juga melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1 
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LAMPIRAN  2 
 
 

 
SURAT PERNYATAAN 

 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Agama :  
Alamat tempat tinggal :   
Nomor telepon :                                (Rumah),                              (Hp) 
 
 
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia membayar ganti 
kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Kas Negara Republik 
Indonesia dan menyerahkan bukti setoran kepada Panitia Pengadaan CPNS 2007 
apabila : 
 
1. setelah dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS Tahun 2007 tidak mendaftar 

ulang atau mengundurkan diri dengan alasan apapun, 
 
 atau 
 
2. mengundurkan diri dengan alasan apapun selama menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) Departemen Pekerjaan Umum. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 
mempertanggung jawabkan di depan pengadilan apabila dikemudian hari pernyataan 
saya tidak benar, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah. 
 
 
 
 Jakarta,                    2007 

Yang membuat pernyataan 
 
 
 
 
 
 

(................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan 
Dapat diketik keseluruhan, atau ditulis tangan dengan menggunakan tinta 
hitam pada tempat yang tersedia. 
 
 
 

 
Meterai  
6.000 
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BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP 
LAMPIRAN  3 

 
 
Lampiran : 1 (satu) berkas ......................, .................  2007 
 (diisi tgl 8 Okt s.d. 5 Nov)                 . 
  
Kepada Yth. 
Bapak Menteri Pekerjaan Umum 
c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala 
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan. 
 
 
Perihal : Lamaran pekerjaan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 
 
 
Dengan hormat, 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
Nama : ......................................... 
Tempat, tanggal lahir : ......................................... 
Pendidikan / Jurusan : ......................................... 
Nama Perguruan Tinggi : ......................................... 
Alamat surat : ......................................... 
Nomor telepon : ..... – .......... (Rumah), .................. (Hp) 
 
dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan agar saya dapat 
diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan berkas lamaran dalam rangkap 
2 (dua) sebagai berikut : 
 
1. Fotocopy ijazah sarjana yang telah dilegalisir, dilengkapi dengan transkrip/daftar 

nilai yang telah dilegalisir, dengan nilai IPK : ............. 
2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap. 
3. Surat Pernyataan membayar ganti kerugian apabila mengundurkan diri. 
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
5. Fotocopy Akte Kelahiran. 
6. Pasfoto ukuran 3x4 cm (berwarna) sebanyak 3 (tiga) lembar. 
 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
 
 

Hormat saya, 
 
 

Tanda tangan 
 
 

(.........................) 
 
 
 
 
 
 
Catatan 
Keseluruhan ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam 
Bagi pelamar S2 wajib juga melampirkan ijazah dan transkrip nilai S1 
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LAMPIRAN  4 
 
 
 
 

KOP SURAT 
 

======================================================= 
 

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 
      Nomor : ............................... 
 
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : ………………………………………… 
NIP : ………………………………………… 
Jabatan : ………………………………………… 
Unit Organisasi/Satminkal : ………………………………………… 
Instansi : Departemen Pekerjaan Umum 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Saudara : 
 
Nama : ………………………………………… 
Tempat, tanggal lahir : ………………………………………… 
Pendidikan / Jurusan : ………………………………………… 
Unit Kerja : ………………………………………… 
Alamat : ………………………………………… 
 
1. Adalah benar dan sah secara hukum yang bersangkutan aktif sebagai pegawai tidak 

tetap di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum terhitung sejak tanggal 
………………………………………… sampai dengan saat ini secara terus menerus; 

2. Yang bersangkutan saat ini benar bekerja sebagai tenaga honorer pada 
………………………………………….., ………………………………………… 

 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk 
dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini 
ternyata tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan yang saya duduki dan 
dituntut di muka pengadilan. 
 
 
 
 …………………………, …………………………2007 

Yang membuat pernyataan 
………………………………………….., 

 
Tanda tangan 
dan stempel 

 
 

………………………………………… 
NIP: ………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 8

LAMPIRAN  5 
 

 
SURAT PERNYATAAN 

 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
Agama :  
Alamat tempat tinggal :   
Nomor telepon :                            (Rumah),                           (Hp) 
 
 
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :  
 
1. bersedia membayar ganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 

kepada Kas Negara Republik Indonesia dan menyerahkan bukti setoran kepada 
Panitia Pengadaan CPNS 2007 apabila : 

 
a. setelah dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS Tahun 2007 tidak mendaftar 

ulang atau mengundurkan diri dengan alasan apapun, 
 
 atau 
 
b. mengundurkan diri dengan alasan apapun selama menjadi Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) Departemen Pekerjaan Umum. 
 
 
2. setelah dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS Tahun 2007, bersedia untuk 

ditempatkan sesuai alokasi dan kebutuhan Departemen.  
 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia 
mempertanggung jawabkan di depan pengadilan apabila dikemudian hari pernyataan 
saya tidak benar, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah. 
 
 
 
 Jakarta,                    2007 

Yang membuat pernyataan 
 
 
 
 
 
 

(................................) 
 

 
 
 
 
 
 
Catatan 
Dapat diketik keseluruhan, atau ditulis tangan dengan menggunakan tinta 
hitam dan huruf balok pada tempat yang tersedia. 
 
 

 
Meterai  
6.000 
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