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Dahn rangka pernbenfukan Catrn ArBgpb Panitb Pemilihan Kecamatan unfuk

Pemiftan umun Tdmrn 202,1, Kornbi Pemilihan Umum Koh ProbdirggCI mengundarg

WAga Negara lrdonesb yaryl rnemenuhi persyaratan unfuk nerdaftarkan diri menjadi

angg@ Panifia Perniltran Kecanatan untuk Pemilihan Unu.m dengan ketentuan sebagai

berkut

Persyaratan fuEEpta PPK:

a. ll\hrga ltegara lndonesb;

b. berusia paling rerdah 17 (tujuh belas) tahun;

c. s€ilia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undarg Dasar Negara

R+ublik lrdosia Tahun 19,15, ilegara Kesafuan Repdlik lrdonesia, Bhinneka

Tungga lka, dan ciMa Proldamasi 17Agustus 19{5;

d, rnernpunyai integrih, prihdi yang kuat juiur dan adil;

e. tilak menjadi anggda Partai Polfik yang dinyatakan &ngan surat pemyataan yang

sah, atau palirfg siqgkat 5 (liima) tahun tidak lagi meniadi anggota partai polid< yang

dilrukH<an dengan surat kefierangan dari pengurus partai poliH< yarg bersangkubn;

f, berdsnbiladalqn wihyah keria PPK;

g. rn rnpu secara iailnani, rohani, dan bebas dari penyahhgunaan narkotika;

h- berperdktikan palirB rendah sekolah rnenengah atas atau s#raiat dan

i. tidak pemah dipilana penjara berdasarkan putusan pengadilan yarg tehh
rnerner#r kekuatan hukum tedap karena melakukan tindak pdana yang diancam

dengan pidana peniara 5 (lima) bhun atau bbih.

Kebngkapan Dokurnen Persyaratan:

a- Surat pendabran sebagai calon anggota PPK;

b. Fdokopi Kartu Tanda Penduduk Ebkkonik;

c. Foftokopi [azrh 56ftslah rnenengah ahs/sederajat atalu iiaah terakhif
d. Surat pemy#an dahm safu dokr.rmen yang menyatakan:

1- setia ke@a Pancasih seb4ai dasar Negara, UndangiUrdang Dasar l'tregara

Republik lndonesia Tahun 1945, l'legara Kesatuan Rqublilt lrdmesia, Bhinnd<a

Tunggal lka, dan cita.cita Proklarnrei 17 Agustus 19{.5;

2. tiJak maniadi anggota Partai Politik;



3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:

5. tidak pemah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau

Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5

(lima) tahun terakhir;

7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan

berhitung; dan

10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat

5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah

sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah,

kadar gula darah, dan kolesterol;

g. Daftar Riwayat Hidup;

h. Pas Foto Beruvarna 4xG sebanyak 1 (satu) lembar yang ditempel di Daftar Riwayat

Hidup; dan

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Probolinggo, 20 November 2022

Ketua KPU

Kota Probolinggo,

A Hudri

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Probolinggo mulai tanggal

20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui sr,akba. kpu.go.id dan dokumen fisik

yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kota

Probolinggo pukul 08.00 s/d 16.00 WB;
Alamat : Jalan Panglima Sudirman 514 Kota Probolinggo

Kontak : Galih Marganingrat (0858-5511-9944)

Format Dokumen kelengkapan berupa surat pendaftaran, surat pernyataan, dan

Daftar Riwayat Hidup dapat diunduh melalui https://bit.lylForm_DaftarPPK

/o


