
    WALIKOTA  PEKALONGAN
Jl. Mataram No.1 Telp. 0285-421091 Fax. 0285-424061 Pekalongan 51111 

P E N G U M U M A N
NOMOR : 810 / 05071

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor : 810/525 Tahun 2009 

tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelulusan Pengadaan 

Calon Pegawai Negeri Daerah Pemerintah Kota Pekalongan  Formasi Tahun 2009, 

peserta dari pelamar umum yang dinyatakan lulus seleksi adalah sbb seperti pada 

lampiran di bawah.

Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dimohon untuk hadir pada :

Hari / tanggal : Kamis / 24 Desember 2009

Tempat : Ruang Sidang Sekretariat Daerah Pemerintah Kota 
Pekalongan, Jl.Mataram 1 Kota Pekalongan 

Jam : 13.00 WIB

Acara : Pengarahan persiapan pemberkasan CPNS

Pakaian : Bebas rapi (bersepatu)

Sehubungan dengan hal tersebut bagi peserta yang dinyatatan lulus untuk 
membawa kelengkapan persyaratan pengangkatan CPNS : 

a. Surat lamaran untuk pengangkatan CPNS kepada Walikota Pekalongan , 
dengan tanggal lamaran dikosongkan (asli tulis tangan sendiri) rangkap 
2 (dua) lembar (1 bermaterai 1 tanpa materai);

b. Fotocopy Ijasah/STTB dan transkip nilai sesuai dengan persyaratan dalam 
Formasi yang dilamar dan disahkan oleh pejabat yang berwenang rangkap 
2 (dua) lembar (legalisasi tidak boleh menggunakan tandatangan 
cap/scan) serta menunjukkan ijasah/STTB Asli;

c. Pas foto terbaru 3 bulan terakhir hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8
(delapan) lembar. (Foto harus hasil cetakan laboratorium foto);

d. Asli kartu pencari kerja (AK.I) dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan foto 
copy legalisir 1 lembar;
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e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat
(bukan Polsek) dan foto copy legalisir 1 lembar (keperluan  
“PERSYARATAN PENGANGKATAN CPNS”);

f. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah dan fotocopy 
dilegalisir 1 lembar;

g. Surat keterangan tidak menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor 
dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah dan foto 
copy legalisir 1 lembar.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

Pekalongan, 23 Desember 2009

WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD
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