FORMULIR PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA LEMBAGA OMBUDSMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2021 – 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

:

2. NIK

:

3. Tempat, tanggal lahir

:

4. Jenis kelamin

: Laki-laki/Perempuan*)

5. Agama

:

6. Pendidikan terakhir

:

7. Perkerjaan

:

8. Alamat tempat tinggal

:

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Lembaga Ombudsman Daerah
Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2021 – 2024.
Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, ………………2020
Yang Membuat Pernyataan,

(………………..……………..)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

NIK

:

Tempat dan tanggal lahir :
Alamat

:

Pekerjaan

:

Menyatakan sanggup bekerja sepenuh waktu sebagai anggota Lembaga Ombudsman
Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2021 – 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di
muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh
Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak dilaksanakan.

Yogyakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp 6.000,00

______________________

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

NIK

:

Tempat dan tanggal lahir :
Alamat

:

Pekerjaan

:

Menyatakan tidak berstatus sebagai ASN, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI/Polri,
dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan *).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di
muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh
Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Yogyakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp 6.000,00

______________________

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

NIK

:

Tempat dan tanggal lahir :
Alamat

:

Pekerjaan

:

Menyatakan tidak

sedang

menjadi

pengurus/komisioner, lembaga swadaya

masyarakat dan lembaga-lembaga sejenis lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di
muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh
Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Yogyakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp 6.000,00

______________________

