
 

 

SURAT PERNYATAAN  

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama  : ……………………………………………… 

NIK  : ……………………………………………… 

Tempat lahir : ……………………………………………… 

Tanggal lahir : ……………………………………………… 

Agama : ……………………………………………… 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) 

Pendidikan  : ……………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………… 

 

MENYATAKAN 

 

dengan sesungguhnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan 

ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya sanggup dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bantul,  …………………. 2018. 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

( …………………………….) 

 
 
 
 
 
 

Materai Rp 

6.000,- 



 

 

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  : 

 

Nama  : ……………………………………………… 

NIK  : ……………………………………………… 

Tempat lahir : ……………………………………………… 

Tanggal lahir : ……………………………………………… 

Agama : ……………………………………………… 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) 

Pendidikan  : ……………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………… 

 

MENYATAKAN 

 

dengan sesungguhnya bahwa saya 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. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan 

ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya sanggup dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bantul,  …………………. 2018. 

Saya yang menyatakan, 

 

 

( …………………………….) 

Materai Rp 

6.000,- 



 

 

SURAT PERNYATAAN 

BUKAN PENGURUS PARTAI POLITIK 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

 

Nama  : ……………………………………………… 

NIK  : ……………………………………………… 

Tempat lahir : ……………………………………………… 

Tanggal lahir : ……………………………………………… 

Agama : ……………………………………………… 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) 

Pendidikan  : ……………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………… 

 

MENYATAKAN 

 

dengan sesungguhnya bahwa saya bukan pengurus partai politik. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan 

ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya sanggup dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bantul,  …………………. 2018. 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

( …………………………….) 

 

 
 
 
 
 
 

Materai Rp 

6.000,- 



 

 

 
SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU SEBAGAI PAMONG DESA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

 

Nama  : ……………………………………………… 

NIK  : ……………………………………………… 

Tempat lahir : ……………………………………………… 

Tanggal lahir : ……………………………………………… 

Agama : ……………………………………………… 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) 

Pendidikan  : ……………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………… 

 

MENYATAKAN 

 

dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia bekerja penuh waktu sebagai pamong 

desa.  

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan 

ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya sanggup dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bantul,  …………………. 2018. 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

( …………………………….) 

 

 

Materai Rp 

6.000,- 



 

 

SURAT PERNYATAAN 

SANGGUP BEKERJA SAMA DENGAN LURAH DESA  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

 

Nama  : ……………………………………………… 

NIK  : ……………………………………………… 

Tempat lahir : ………………………………………………  

Tanggal lahir : ……………………………………………… 

Agama : ……………………………………………… 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) 

Pendidikan  : ……………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………… 

 

MENYATAKAN 

 

dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup bekerja sama dengan lurah desa.  

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan 

ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya sanggup dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bantul,  …………………. 2018. 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

( …………………………….) 

 

 

 

 

Materai Rp 

6.000,- 



 

 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DAN BERTEMPAT TINGGAL  

DI DESA PANGGUNGHARJO BILA SAYA DIANGKAT MENJADI  

PAMONG DESA PANGGUNGHARJO 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

 

Nama  : ……………………………………………… 

NIK  : ……………………………………………… 

Tempat lahir : ……………………………………………… 

Tanggal lahir : ……………………………………………… 

Agama : ……………………………………………… 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) 

Pendidikan  : ……………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………… 

 

MENYATAKAN 

 

dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi penduduk dan bertempat 

tinggal di Desa Panggungharjo bila saya diangkat menjadi pamong Desa 

Panggungharjo. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan 

ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya sanggup dituntut sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bantul,  …………………. 2018. 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

( …………………………….) 

 

Materai Rp 

6.000,- 


