PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Jl. Parasamya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945
Email : pemdasleman@slemankab.go.id, Website ://www.slemankab.go.id

Sleman, 21 – 7 - 2014
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

870 / 1453 / BKD
Segera
1 (satu) bendel
Verifikasi dan Validasi
Tenaga Honorer Kategori II
Yang Tidak Lulus Seleksi

Kepada
Yth.

di Sleman

Menindaklanjuti
Aparatur

Negara

surat
dan

dari

Kementerian

Reformasi

Pendayagunaan

Birokrasi

Nomor

B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014, Badan Kepegawaan
Daerah Kabupaten Sleman akan melaksanakan verifikasi dan validasi
tenaga honorer kategori II yang tidak lulus seleksi. Sehubungan dengan
hal tersebut, kami minta bantuan Saudara untuk memerintahkan tenaga
honorer kategori II sebagaimana terlampir untuk mengikuti pelaksanaan
verifikasi dan validasi sesuai dengan jadwal terlampir.
Adapun persyaratan dan ketentuan pelaksanaan verifikasi dan
validasi sebagai berikut :
A. Persyaratan,
1. Foto copy sah pengangkatan sebagai honorer pertama sampai
dengan terakhir yang disahkan oleh kepala instansi atau kepala
sekolah;
2. Foto copy sah ijazah pada saat pengangkatan sebagai tenaga
honorer dan ijazah terakhir yang dimiliki yang dilegalisir oleh kepala
instansi/kepala sekolah;
3. Foto copy daftar hadir dan bukti penerimaan honorarium dari
Januari 2005 s.d Mei 2014 yang dilegalisir oleh kepala instansi
atau kepala sekolah;
4. Surat Pernyataan bekerja terus menerus dari atasan langsung
yang disahkan oleh Pejabat Eselon II;

B. Ketentuan
1. Penyampaian berkas verifikasi dari tanggal 05 – 07 Agustus 2014,
pukul 08.00 – 13.00 WIB, bertempat di Lantai Dasar (basement)
BKD Sleman dan agar masing-masing tenaga honorer hadir sesuai
dengan jadwal yang ditentukan;
2. Atasan langsung sebelum menandatangani surat pernyataan
bekerja terus menerus wajib meneliti keabsahan dan mengarsipkan
daftar hadir tenaga honorernya mulai dari tanggal 01 Januari 2005
s.d 31 Mei 2014.
3. Semua kelengkapan persyaratan dimasukkan ke dalam Map
berwarna Hijau yang diberi Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir,
Ketugasan/Jabatan, Unit Kerja, Nomor HP.
Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

