SURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI PAMONG KALURAHAN.
*SURAT PERMOHONAN DITULIS  TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM



Hal    :


Permohonan Mencalonkan Diri sebagai Jagabaya


Yth. cq. 
……………., ………………. 
Kepada 
Lurah Pandowan
Ketua Tim
Penjaringan dan  Penyaringan Pamong Kalurahan Pandowan

Lamp. :
1 (satu) bendel.

di 
tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:	(tulis dengan gelar pendidikan)
Tempat, tanggal lahir
:
Alamat
:
Pendidikan
:
Agama 
:
Status perkawinan 
:
Jenis kelamin
:
Nomor Telp./HP
:

Mengajukan permohonan mencalonkan diri sebagai Jagabaya Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo.
Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas – berkas persyaratan sebagai berikut :
	Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- yang memuat :
	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
Sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu:
Tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
Sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan);dan
Sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat sebagai Jagabaya. 
	Fotokopi/salinan KTP dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu (bagi Bakal Calon yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat);
Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan (bagi Bakal Calon yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat);
Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
Dokumen pendukung berupa surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan; 
Surat izin dari pejabat yang berwenang (bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK);
	Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah); dan 
	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dan sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah. 
Scan dokumen asli dalam bentuk pdf meliputi KTP/KK, Ijazah Pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir, surat keputusan dari pejabat yang berwenang mengenai pengalaman kerja, dan surat keputusan dari pejabat yang berwenang mengenai pengabdian di lembaga kemasyarakatan.

Masing-masing persyaratan sebagaimana tersebut di atas sejumlah rangkap 2 (dua).
Demikian untuk menjadikan periksa.


      Hormat saya,
materai cukup
ttd

(nama lengkap)


















SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON
*SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:	(tulis dengan gelar pendidikan)
Tempat, tanggal lahir
:
Alamat
:
Pendidikan
:
Agama 
:
Status perkawinan 
:
Jenis kelamin
:
Kebangsaan
:
dengan ini menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa saya :
	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
	Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepaada Pemerintah;
	Sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;

Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu:
Tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
Sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan);dan
Sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat sebagai Jagabaya. 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaam dari siapapun. Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan yang berwajib.



.........................., ........................................
Yang membuat pernyataan

materai cukup
ttd

(nama lengkap)
























SURAT PERNYATAAN PAMONG KALURAHAN KERABAT BAKAL CALON
*SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:	
Tempat, tanggal lahir
:
Alamat
:
Jabatan 
:
memiliki hubungan kekerabatan dengan Bakal Calon Jagabaya yaitu :
Nama
:	
Tempat, tanggal lahir
:
Alamat
:
Hubungan kekerabatan
:
dengan ini menyatakan bahwa saya AKAN BERHENTI KARENA PERMINTAAN SENDIRI dari jabatan saya sebagai Pamong Kalurahan/Unsur Staf Pamong Kalurahan Pandowan apabila Bakal Calon kerabat saya sebagaimana tersebut di atas akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan Pandowan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan yang berwajib. 

.........................., ........................................
Yang membuat pernyataan

materai cukup
ttd

(nama lengkap)




