
Frequently Asked Question dalam Penerimaan CPNS BPKP 2017 

1 Apakah lulusan DIV bisa mendaftar 

formasi untuk S1? 

Tidak boleh 

 

Kualifikasi pendidikan harus sama dengan persyaratan, baik 

jurusan maupun jenjang pendidikannya 

2 Bagaimana jika e-KTP sudah kadaluarsa? E-KTP yang terbit sejak 2011 sudah dianggap sebagai e-KTP 

seumur hidup 

3 Bagaimana jika e-KTP belum jadi? Boleh menggunakan resi KTP 

 

Yang menjadi perhatian adalah, NIK harus NIK yang sudah 

terdaftar di Dukcapil karena data NIK yang diinput dalam 

SSCN diverifikasi dengan data yang ada di Dukcapil 

4 Apakah perlu surat domisili apabila 

mendaftar di kota yang tidak sesuai 

dengan alamat KTP? 

Tidak perlu 

 

Pendaftaran CPNS BPKP bersifat nasional, bukan regional 

5 Apakah bisa menggunakan SKL/transkrip 

nilai yang terlegalisir? 

Tidak boleh 

 

Harus menggunakan ijazah 

6 Apakah usia boleh 28/30 tahun lebih 

sekian hari? 

Tidak boleh 

 

Usia maksimal utk formasi DIII adalah 28 tahun 0 hari 0 

bulan 

Usia maksimal utk formasi S1 dan S2 adalah 30 tahun 0 hari 

0 bulan 

7 Bagaimana jika mengalami kesalahan 

dalam unggah dokumen, baik kesalahan 

penamaan maupun kesalahan format file? 

Salah unggah dokumen tidak bisa diperbaiki  

 

Salah nama dan tipe dokumen, tidak masalah 

8 Berapa ukuran file yang harus diunggah? Maksimal 200 KB, sesuai dengan Pedoman SSCN Ver 2 (bisa 

diunduh di laman SSCN) 

9 Bagaimana format file yang harus 

diunggah? 

Ikuti pedoman dalam Revisi Pengumuman Nomor 

1741/SU/02/2017 tentang Penerimaan CPNS pada BPKP 

Tahun Anggaran 2017 

10 Jika pada periode I sudah mendaftar, 

apakah perlu unggah ulang untuk periode 

II? 

Untuk dokumen Surat Lamaran dan Surat Pernyataan harus 

diganti sesuai dengan format BPKP 

 

Untuk dokumen lain, tidak perlu diunggah sepanjang 

persyaratan dari BPKP sudah terpenuhi 

11 Apakah user saat pendaftaran periode I 

bisa digunakan lagi? 

User saat pendaftaran periode I masih bisa digunakan untuk 

periode II 

 

12 Bagaimana membuat surat pernyataan? Unduh formatnya di Pengumuman Penerimaan CPNS BPKP, 

diisi dengan diketik, diberi materai, dan ditanda tangan 

 


