
Langkah untuk PUPNS 

1. Masuk ke http://pupns.bkn.go.id/  

2. Klik Register  

 

 
 

3. Klik Daftar : 

 

 

 

 

http://pupns.bkn.go.id/


4. Masukkan NIP BARU  

 

5. Setelah NIP Baru dimasukkan lanjutkan dengan klik Cari 

 



6.  Jika anda mendapatkan jawaban seperti ini : Instansi Anda belum membuka pendaftaran 

artinya Anda belum bisa melakukan registrasi. Tunggulah hingga instansi Anda membuka 

pendaftaran. Tidak perlu PANIK  

 

7. Jika Instansi Anda sudah membuka pendaftaran maka Kolom Nama dan dan instansi kerja 

anda akan terisi otomatis  

 

8. Isilah kolom email dan klik LANJUT  



 

9. Langkah selanjutnya : jawablah pertanyaan yang diajukan  seperti :  

a. Passeword ( ini passeword untuk situs PUPNS bukan passeword email anda) 

b. Nama ibu kandung anda 

c. Pertanyaan pengamanan seperti kota kelahiran etc.  



 

10. Jika anda sudah menjawab semuanya dengan tepat, anda akan mendapatkan bukti 

registrasi :  

 



11.  Lampirkan bukti registratsi yang bagian atas : DISERAHKAN VERIFIKATOR beserta 

FORMULIR PENDAFTARAN PUPNS : download disini  

 

12.  Dokumen yang dibutuhkan diantaranya adalah :  

a. SK CPNS 

b. SK PNS 

c. SK Kenaikan Pangkat / Golongan PNS dari awal sampai terakhir. 

d. SK Jabatan PNS dari awal sampai terakhir. 

e. SK Penyesuaian Ijazah. 

f. Konversi NIP Terbaru (NIP dari 9 digit yang saat ini telah dikonversi menjadi 18 

digit). 

g. Karpeg (Kartu Pegawai). 

h. KPE (Kartu Pegawai Elektronik). 

i. Ijazah Akademik dari awal s.d. terakhir. 

j. KTP (Kartu Tanda Penduduk). 

k. KK (Kartu Keluarga). 



l. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

m. Kartu Askes / BJPS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. 

n. SK Tugas Belajar, bagi yang sudah atau sedang melaksanakan tugas belajar. 

o. Surat Tanda Tamat Diklat (Pendidikan dan Pelatihan). 

p. Sertifikat Teknis. 

q. Dan dokumen pendukung data kepegawaian lainnya. 

 

13.  Setelah  Data anda diverifikasi masuk kembali ke http://pupns.bkn.go.id/   

14.  Klik Login :  

 

15. Klik Masuk :  

 

http://pupns.bkn.go.id/


16. Masukkan nomor registrasi (lihat langkah 10) dan kata kunci (lihat langkah 9) 

 

Jika anda mendapatkan jawaban : Data anda belum diverifikasi, mohon menghubungi Biro 

Kepegawaian di Instansi saudara/I artinya berkas anda belom di verifikasi, artinya berkas 

anda belom di verifikasi / di appouve, atau cek ulang ada kemungkinan berkas anda belum 

lengkap  

 

17.  Bagi anda yang datanya sudah di verifikasi silahkan login dan unggah/ upload data-data 

anda (lihat no. 11 dan 12) yang sudah di scan 

 

Catatan :  

Simpanlah baik-baik bukti registrasi dan kata kunci anda  

 

Sumber :  

 BKN  

 http://www.dadangjsn.com/ 


