
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN 
DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

 FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN 
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya  :
Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
sebagai rakyat yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945, akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga
kerukunan antar umat beragama.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak
berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan
saya bersedia  dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila
keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

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

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

FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN
PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN 
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :
adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
tidak pernah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara
inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah
melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak
berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan
saya bersedia  dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila
keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.
.................................,........................

Yang membuat pernyataan

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

FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA
PENJARA DENGAN HUKUMAN BADAN ATAU HUKUMAN PERCOBAAN

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA DENGAN 

HUKUMAN BADAN ATAU HUKUMAN PERCOBAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
dengan hukuman badan atau hukuman percobaan.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak
berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan



saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila
keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

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

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

FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI
TERSANGKA ATAU TERDAKWA KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN 
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA KARENA TINDAK

PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM 
DENGAN PIDANA PENJARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau
terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak
berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan
saya bersedia  dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila
keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

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



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

FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH
DESA SETEMPAT SELAMA MENJABAT PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DESA SETEMPAT 

SELAMA MENJABAT PERANGKAT DESA 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup bertempat tinggal diwilayah Desa
setempat selama menjabat sebagai perangkat desa.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak
berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan
saya bersedia  dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila
keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

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

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



FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH
DUSUN SETEMPAT SELAMA MENJABAT KEPALA DUSUN

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DUSUN SETEMPAT 

SELAMA MENJABAT KEPALA DUSUN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup bertempat tinggal diwilayah dusun
setempat selama menjabat kepala dusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak
berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh keterangan yang saya berikan adalah benar dan
saya bersedia  dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila
keterangan yang saya berikan dikemudian hari ternyata tidak benar.

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

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



FORMAT CONTOH SURAT LAMARAN MENJADI PERANGKAT DESA

       Kepada :
Yth. Kepala Desa …………….
Melalui Panitia Pengangkatan  Perangkat Desa ……………….
       Di 
              …………………………..

Berdasarkan Pengumuman Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ………. Nomor …….. Tanggal
…………. saya :
Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi Perangkat Desa  Desa ….. sebagai ………….
(Formasi yang diinginkan), sebagai persyaratan kami lampirkan  berkas sebagai berikut :
foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang
dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
fotokopi ijasah atau tanda lulus pendidikan atau surat keterangan pengganti ijasah atau tanda
lulus pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah atau tanda lulus pendidikan terakhir
yang sah dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang
berwenang;
fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang; 
fotokopi sertifikat kursus komputer atau surat pernyataan yang dibuat yang bersangkutan di atas
kertas segel atau bermeterai cukup yang menyatakan memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer dengan baik minimal Microsof Word dan Microsof Excel.
surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau
hukuman percobaan;
surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara; 
surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa 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, kecuali 5
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang; 
surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai



dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Pusat Kesehatan
Masyarakat; 
surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai
Perangkat Desa; 
surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
khusus dalam pengangkatan Kepala Dusun, ditambah dengan surat pernyataan sanggup
bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat Kepala Dusun yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
Surat Izin Pejabat yang berwenang bagi Perangkat Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil,
Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa. 
Demikian surat lamaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan seluruh dokumen
persyaratan tersebut di atas adalah sah dan benar.

HORMAT SAYA

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

BUPATI BOYOLALI,

 SENO SAMODRO


