
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

PENGUMUMAN

Nomor : 810 /         / 2009

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Demak Nomor 810 / 856 / 2009 tanggal 23 Desember 2009 
dengan ini diberitahukan kepada para peserta seleksi Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Demak 
Formasi Tahun 2009 hal – hal sebagai berikut :

I. DASAR

Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 810 / 856 / 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang 
Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Demak Formasi Tahun 2009.

II. PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI

Peserta Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten Demak Formasi Tahun 2009 yang dinyatakan 
lulus seleksi adalah sebagaimana dalam daftar terlampir.

III. REGISTRASI

Kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan hadir secara pribadi untuk 
melaksanakan registrasi (daftar ulang) pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 Desember 2009.

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Pendopo Kabupaten Demak

Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak

Acara : -    Registrasi (Daftar Ulang) kelulusan

- Pengarahan / persiapan kegiatan pemberkasan

Keterangan : -    Membawa asli kartu tanda peserta ujian serta bukti diri yang sah (KTP).

- Pakaian : bebas rapi dan sepatu warna hitam.

IV. PEMBERKASAN

Kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan hadir secara pribadi untuk 
melaksanakan kegiatan pemberkasan nota usul penetapan NIP pada :

Hari : Selasa s/d Kamis

Tanggal : 29 s/d 31 Desember 2009.

Jam : 08.00 – 15.00 WIB

Tempat : Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 8 Demak

Acara : Pemberkasan Nota Persetujuan NIP

Keterangan : Pakaian : bebas rapi dan bersepatu warna hitam



= 2 =

Berkas persyaratan yang harus dibawa :

a. Surat Lamaran untuk pengangkatan CPNS kepada Bupati Demak, dengan tanggal lamaran 
ditulis 29 Desember 2009 (asli tulis tangan sendiri bermaterai Rp. 6.000,-) rangkap 
2 (dua) lembar (contoh terlampir).

b. Fotocopy Ijazah/STTB yang dipersyaratkan sebagaimana dalam formasi dan disahkan oleh 
pejabat yang berwenang melegalisasi rangkap 2 (dua) lembar.

c. Daftar Riwayat Hidup (DRH); (lampiran I-C Kep. Kab. BKN No 11 th 2002) rangkap 2 (dua) 
bendel (contoh terlampir).

d. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.

e. Asli Kartu Pencari Kerja (AK.I) dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
setempat dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar.

f. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat, dan foto copy 
legalisir 1 (satu) lembar.

g. Asli Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan foto copy legalisir 1 (satu) lembar.

h. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor 
dan zat aditif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah dan foto copy legalisir 1 
(satu) lembar.

i. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (lampiran I-D Kep Ka BKN No 11 th 2002)
rangkap 2 (dua) lembar (contoh terlampir).

j. Surat pernyataan bersedia tidak mengajukan permohonan pindah sebelum memilikimasa 
kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun terhitung sejak pengangkatan CPNS, 
bermaterai Rp. 6.000,- rangkap 2 (dua) lembar.

k. Foto copy bukti pengalaman kerja autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki masa kerja; 
rangkap 2 (dua) lembar (bukti SK Wiyata Bhakti yang asli dibawa pada waktu pemberkasan).

l. Khusus yang berusia lebih dari 35 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun (TMT 01 Januari 
2010), WAJIB melampirkan SK Pengangkatan per tahun (untuk tenaga kependidikan
juga melampirkan pembagian jam mengajar dari sekolah) dan surat keterangan yang 
menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya; rangkap 2 (dua) 
lembar (Bukti SK Wiyata Bhakti yang asli dibawa pada waktu pemberkasan).

CATATAN :

- Masing – masing berkas tersebut diatas disusun berdasarkan urutan tersebut diatas 
dimasukkan dalam stop map snelhecter sesuai formasi :

 Tenaga Guru /Kependidikan : Warna Merah

 Tenaga Kesehatan : Warna Kuning

 Tenaga Teknis : Warna Biru

- Berkas – berkas tersebut diatas yang bermaterai Rp. 6.000,- adalah dalam 1 (satu) rangkap, 
sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tidak bermaterai.

- Apabila dalam pemberkasan dimaksud, dikemudian hari diketahui terdapat pemalsuan data, 
maka dianggap gugur / batal dan tidak dapat diangkat menjadi CPNS (tidak mendapatkan 
NIP).
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V. LAIN – LAIN

a. Seluruh proses Pengadaan CPNS mulai dari proses pendataan, pendaftaran/pelamaran, 
pelaksanaan seleksi sampai dengan penentuan kelulusan tidak dipungut biaya (kecuali 
pengiriman surat lamaran lewat PT POS Indonesia) dan bebas dari praktek korupsi, 
kolusi, nepotisme serta pemalsuan dokumen CPNS.

b. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Demak,      23  Desember 2009

An. BUPATI  DEMAK
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK

ttd

Drs. POERWONO SASMITO
Pembina Utama Muda

NIP. 19551025 198503 1 008
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