
..................., ....................... 2021 

 

 Kepada Yth : 

Tim Penjaringan dan Penyaringan 

Perihal  :  Permohonan Untuk Mengikuti Calon Perangkat Desa Gubugsari 

  Proses Seleksi PengangkatanKecamatan Pegandon Kab. Kendal 

  Perangkat Desa Gubugsari Di  

   Desa Gubugsari 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : ..................................................... 

Tempat dan Tanggal Lahir  : ..................................................... 

Pekerjaan  : ..................................................... 

Alamat  : ..................................................... 

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Tim Penjaringan dan 

Penyaringan Pengangkatan Calon Perangkat Desa untuk mengikuti seleksi 

pengangkatan Perangkat Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten 

Kendal Tahun 2021 untuk jabatan .............................................. 

Sebagai bahan pertimbangan bahwa hal yang mendorong saya 

mendaftarkan diri mengikuti seleksi pengangkatan perangkat desa antara lain 

adalah keinginan untuk ikut ambil bagian dalam upaya memajukan dan 

membangun Desa Gubugsari serta dalam upaya ikut mensejahterakan 

masyarakat Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. 

Untuk melengkapi permohonan ini, berikut saya lampirkan persyaratan 

persyaratan yang diperlukan antara lain : 

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang 

berwenang; 

2. Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Esa bermeterai; 

3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 

1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang bermeterai; 

4. Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan tingkat 

terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 

5. Foto copy akte kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 

6. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas; 

7. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani 

hukuman pidana penjara; 



8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; 

9. Surat Pernyataan berkelakuan baik, jujur dan adil bermeterai; 

10. Surat Keterangan bebas zat narkoba dan psikotropika dari Dokter Rumah 

Sakit Umum Daerah; 

11. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai 

politik bermeterai; 

12. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota 

organisasi terlarang bermeterai; 

13. Surat Pernyataan mampu mengoperasionalkan komputer bermeterai; 

14. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai perangkat desa bermeterai; 

15. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar. 

Demikian Surat Permohonan ini saya buat, atas perhatian dan 

diterimanya permohonan ini disampaikan terima kasih. 

 

 

 

 Hormat saya, 

 

 

Meterai Rp 10.000 

 

 

...................................... 

 

 

 

 

 


