FORM-A 08

………………….,
Nomor

:-

Lampiran

: 1 (satu) gabung

Perihal

: Permohonan Menjadi

Juli 2019

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Perbekel
Desa Kedisan

Calon Perbekel

di –
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Alamat

:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diterima
sebagai Calon Perbekel Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani,
Periode 2019 – 2025. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini
Saya lampirkan persyaratan administrasi sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian

disampaikan

untuk

dapat

dipergunakan

dan

dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Saya yang mengajukan
permohonan,
PAS PHOTO
BERWARNA
4X6

METERAI
6000

…………………………..

Surat ini ditulis tangan oleh pemohon

FORM-A 09

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Agama

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dengan menganut Agama …….…….., dan mengamalkan
ajaran agama yang Saya anut sebagaimana mestinya.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

…………………………..

Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 10

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Alamat

:

Dengan

ini

mengamalkan

menyatakan
Pancasila,

bahwa

Saya

Undang-Undang

memegang
Dasar

teguh

Negara

dan

Republik

Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

…………………………..

Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 11

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya siap untuk dicalonkan menjadi
Perbekel Desa Kedisan Periode 2019 – 2025.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

………………………..

Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 12

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya akan mengundurkan diri sebagai
Anggota

Badan

Permusyawaratan

Desa,

Desa

………….,

apabila

ditetapkan sebagai Calon Perbekel Desa …………. Periode 2019 – 2025.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

………………………..

Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 13

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIK

:
:

Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya telah mengundurkan diri sebagai
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri). Bersama ini Saya lampirkan pula
copy/salinan Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Saya sebagai
Anggota TNI/Polri pada institusi/kesatuan Saya.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

………………………..

Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 14

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIK

:
:

Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya tidak pernah menjabat sebagai
Kepala Desa/Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara
berturut turut maupun tidak secara berturut-turut.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

………………………..

Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 15

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya siap melaksanakan Cuti sementara
dari jabatan Saya sebagai …………… (sebutkan jabatan) pada ……………
(sebutkan instansi) selama masa Kampanye pemilihan Perbekel Desa
………… periode 2019 – 2025, sesuai dengan jadwal yang ditentukan
oleh Panitia.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

………………………..

Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 16

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Jabatan

: Perbekel …………..

Tempat, Tanggal Lahir

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya siap melaksanakan Cuti dari
Jabatan Saya sebagai Perbekel Desa ……….. apabila ditetapkan sebagai
Calon Perbekel Desa ……….. sampai dengan berakhirnya penetapan
Calon Perbekel terpilih periode 2019 – 2025 oleh Panitia.
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

………………………..

Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 17

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Jabatan

: (perangkatdesa)

Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya siap melaksanakan Cuti dari
Jabatan Saya sebagai ….……….. (jabatan perangkat desa) sejak
mendaftar sebagai bakal calon Perbekel Desa ……….. sampai dengan
berakhirnya penetapan Calon Perbekel terpilih periode 2019 – 2025 oleh
Panitia, yaitu terhitung mulai tanggal* ……… sampai dengan……… 2019
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan apabila suatu saat pernyataan ini terbukti
tidak benar Saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

……………., Juli 2019
Saya yang membuat
Pernyataan,
METERAI
6000

………………………..

*panitia agar menyampaikan jadwal masa pendaftaran sampai dengan jadwal
penetapan calon terpilih
Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 18

…………………., Juli 2019
Nomor

:-

Lampiran

:-

Perihal

Kepada
Yth. Bapak Bupati
: Permohonan Cuti

Buleleng
Cq. Camat ….......
Di –
…………..

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama

:

NIK

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Jabatan

: Perbekel …………

Alamat

:

Bahwa sehubungan dengan proses pencalonan Saya sebagai
Calon Perbekel Desa ………..…. periode 2019 – 2025, dengan ini
Saya mengajukan permohonan cuti sejak Saya ditetapkan
sebagai Calon Perbekel Desa ………………, sampai dengan
berakhirnya penetapan Calon Perbekel terpilih, yaitu mulai
tanggal *……… sampai dengan …….. 2019.
Demikian disampaikan untuk dapat diproses sebagaimana
mestinya.

Saya yang mengajukan
permohonan,
METERAI
6000

…………………………..

*panitia agar menyampaikan jadwal penetapan calon dan penetapan calon
terpilih
Surat ini diketik secara keseluruhan

FORM-A 19

…………………., Juli 2019
Nomor

:-

Lampiran

:-

Perihal

Kepada
Yth. Perbekel ………
: Permohonan Cuti

Di –
……………..

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama

:

Tempat, Tanggal Lahir

:

Jabatan Perangkat Desa

:

Alamat

:

Bahwa sehubungan proses pencalonan Saya sebagai calon
Perbekel Desa ………….. periode 2019-2025, maka dengan ini
Saya

mengajukan

permohonan

cuti

dari

jabatan

sebagai

…………. (jabatan perangkat desa) terhitung mulai tanggal
*…………… sampai dengan ……….. 2019.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sebagaimana
mestinya.

Saya yang mengajukan
permohonan,
METERAI
6000

…………………………..

*panitia agar menyampaikan jadwal masa pendafataran sampai dengan
penetapan calon perbekel terpilih.
Surat ini diketik secara keseluruhan

