
 

 

 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA PRAYUNGAN  
KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO TAHUN 2022 

Sekretariat : Kantor Desa Prayungan Jl. Diponegoro No. 236 Kode Pos 62191  
 

1 Persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Prayungan : 
 
a. Surat Permohonan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, dibuat oleh yang 

bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (materai Rp. 10.000,-); 
 

b. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan 
sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang berwenang di bidang 
kependudukan; 
 

c. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan pernyataan 
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; 
 

d. 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 dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel 
atau bermaterai cukup; 

 
e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 

yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan 
ijazah terakhir atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh 
pejabat berwenang; 

 
f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang 

dibuktikan dengan akta kelahiran atau keterangan yang sah lainnya yang 
dilegalisasi oleh pejabat berwenang; 

 
g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan 

pernyataan  yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai (materai 
Rp. 10.000,-); 

 
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dari pengadilan; 
 
i. 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 kecuali 5 
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan lebih, 
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan 
berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan: 



 

 

 

Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 
pengadilan; 

 
j. Berbadan sehat dibuktikan surat keterangan dari dokter Pemerintah; 
 
k. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian dari Polres; 
 
l. Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan di atas 
kertas segel atau bermaterai cukup dari yang bersangkutan; 

 
m. Sanggup bertempat tinggal di Desa Prayungan. bagi Calon Kepala Desa yang 

berasal dari penduduk luar Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan di atas 
kertas segel atau (materai Rp. 10.000,-); 

 
n. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa, dibuktikan dengan 

surat pernyataan bermeterai cukup (materai Rp. 10.000,-); 
 
o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisasi oleh pejabat 

berwenang; 
 
p. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; 
 
q. Foto berwarna (backround merah) terbaru sebanyak: 

- 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm, dan 
- 1 (satu) lembar ukuran 10 R berpigura 

2. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan dalam map 
snail warna hijau masing-masing rangkap 5 (1 asli). 

3. Waktu pendaftaran Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari dan jam kerja 
panitia 
- Jam kerja panita : 
a. Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 16.00 WIB 
b. Jumat: Pukul 08.00 - 15.00 WIB 

4. Pendaftaran Calon Kepala Desa dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan. 

 

Prayungan, 22 Juni 2022 
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 

DESA PRAYUNGAN 
KETUA 

TTD 

SRIYANTO, M.Pd. 


