	FORMAT SURAT PERMOHONAN


Perihal : Permohonan menjadi Calon     
              Pimpinan BAZNAS Kabupaten 
              Banjarnegara Periode 2022-2027
Kepada :
Yth. Panitia Seleksi Calon Pimpinan     BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
di-
               BANJARNEGARA

Berdasarkan pengumuman dari Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara Nomor : ……………………… tanggal………………., bahwa saya :
Nama
: ……………………………………………
Tempat/Tanggal Lahir
: ……………………………………………
Agama 
: ……………………………………………
Jenis Kelamin
: ……………………………………………
Pendidikan Terakhir
: ……………………………………………
Pekerjaan
: ……………………………………………
Alamat
: ……………………………………………
No.HP/Whatsapp
: ……………………………………………
Alamat E-mail
: ……………………………………………

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara Periode 2022-2027. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan sebagai berikut :
	Daftar Riwayat Hidup

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau sejenisnya yang masih berlaku
………
………dst (sesuai persyaratan pada pengumunan)

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Adapun seluruh data dan dokumen yang kami berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara Periode 2022-2027. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Banjarnegara,………………….2022
Hormat saya,
Materai Rp.10.000
Ditandatangani
(nama lengkap)
	FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara
Periode 2022 – 2027
DATA DIRI
Nama
: …………………………………………….
Tempat/Tanggal Lahir
: …………………………………………….
Agama
: …………………………………………….
Jenis Kelamin
: …………………………………………….
Pendidikan Terakhir
: …………………………………………….
Pekerjaan
: …………………………………………….
Alamat
: …………………………………………….
Nomor HP/Whatsapp
: …………………………………………….
Alamat E-mail
: …………………………………………….

	DATA PENDIDIKAN (NAMA SEKOLAH DAN TAHUN TAMAT)

1.
SD/MI
: ………………… TAHUN
……………………..
2.
SMP/MTs
: ………………… TAHUN
……………………..
3.
SMA/SMK/MA
: ………………… TAHUN
……………………..
4.
SI
: ………………… TAHUN
……………………..
5.
S2
: ………………… TAHUN
……………………..
6.
S3
: ………………… TAHUN
……………………..

	DATA PENGALAMAN PEKERJAAN (JIKA ADA)

1.
Bekerja di
: …………. sebagai ………. Tahun …….s/d ………….
2.
Bekerja di
: …………. sebagai ………. Tahun …….s/d ………….
3.
Bekerja di
: …………. sebagai ………. Tahun …….s/d ………….
4.
Bekerja di
: …………. sebagai ………. Tahun …….s/d ………….

	DATA PENGALAMAN ORGANISASI (JIKA ADA)

1.
Bekerja di
: …………. sebagai ………. Tahun …….s/d ………….
2.
Bekerja di
: …………. sebagai ………. Tahun …….s/d ………….
3.
Bekerja di
: …………. sebagai ………. Tahun …….s/d ………….
4.
Bekerja di
: …………. sebagai ………. Tahun …….s/d ………….

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Banjarnegara,………………….2022
Hormat saya,

Ditandatangani
(nama lengkap)

	FORMAT SURAT PERNYATAAN


SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN 
ORGANISASI TERLARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama
: ……………………………………………
Tempat/Tanggal Lahir
: ……………………………………………
Agama 
: ……………………………………………
Jenis Kelamin
: ……………………………………………
Pendidikan Terakhir
: ……………………………………………
Pekerjaan
: ……………………………………………
Alamat
: ……………………………………………
No.HP/Whatsapp
: ……………………………………………
Alamat E-mail
: ……………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini :
	Tidak menjadi anggota partai politik;

Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
Tidak terlibat dalam organisasi terlarang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekiranya pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka siap untuk mengundurkan diri secara tertulis untuk disampaikan ke BAZNAS Republik Indonesia.

Banjarnegara,………………….2022
Hormat saya,
Materai Rp.10.000

Ditandatangani
(nama lengkap)



SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama
: ……………………………………………
Tempat/Tanggal Lahir
: ……………………………………………
Agama 
: ……………………………………………
Jenis Kelamin
: ……………………………………………
Pendidikan Terakhir
: ……………………………………………
Pekerjaan
: ……………………………………………
Alamat
: ……………………………………………
No.HP/Whatsapp
: ……………………………………………
Alamat E-mail
: ……………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya saat ini tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Surat Pernyataan ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, apabila saya terpilih sebagai Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara Periode 2022 – 2027 dan sebelum diajukan untuk mendapatkan pertimbangan BAZNAS RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekiranya pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai perundangan yang berlaku.

Banjarnegara,………………….2022
Hormat saya,
Materai Rp.10.000

Ditandatangani
(nama lengkap)




SURAT PERNYATAAN
DIBERHENTIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS/ PENGURUS/PEGAWAI PENGELOLA ZAKAT LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama
: ……………………………………………
Tempat/Tanggal Lahir
: ……………………………………………
Agama 
: ……………………………………………
Jenis Kelamin
: ……………………………………………
Pendidikan Terakhir
: ……………………………………………
Pekerjaan
: ……………………………………………
Alamat
: ……………………………………………
No.HP/Whatsapp
: ……………………………………………
Alamat E-mail
: ……………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia diberhentikan sementara sebagai PNS/Pengurus pengelola zakat lainnya/Pegawai pengelola zakat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Pernyataan ini akan dibuktikan dengan surat keterangan pemberhentian sementara dari pejabat yang berwenang, apabila saya terpilih sebagai Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara Periode 2022 – 2027 dan sebelum diajukan untuk mendapatkan pertimbangan BAZNAS RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekiranya pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia  mempertanggungjawabkan sesuai perundangan yang berlaku.

Banjarnegara,………………….2022
Hormat saya,
Materai Rp.10.000

Ditandatangani
(nama lengkap)



SURAT PERNYATAAN
BEKERJA PENUH WAKTU (FULL TIMER)

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama
: ……………………………………………
Tempat/Tanggal Lahir
: ……………………………………………
Agama 
: ……………………………………………
Jenis Kelamin
: ……………………………………………
Pendidikan Terakhir
: ……………………………………………
Pekerjaan
: ……………………………………………
Alamat
: ……………………………………………
No.HP/Whatsapp
: ……………………………………………
Alamat E-mail
: ……………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai Pegawai/Karyawan/Guru/Dosen pada Lembaga Swasta, bersedia melengkapi ijin untuk bekerja penuh waktu (full timer) dari Pimpinan Lembaga Swasta.

Surat Pernyataan ini akan dibuktikan dengan surat ijin untuk bekerja penuh waktu (full timer) dari Pimpinan Lembaga Swasta, apabila saya terpilih sebagai Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara Periode 2022 – 2027 dan sebelum diajukan untuk mendapatkan pertimbangan BAZNAS RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekiranya pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia  mempertanggungjawabkan sesuai perundangan yang berlaku.

Banjarnegara,………………….2022
Hormat saya,
Materai Rp.10.000

Ditandatangani
(nama lengkap)




SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGGANGGU GUGAT HASIL SELEKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :
Nama
: ……………………………………………
Tempat/Tanggal Lahir
: ……………………………………………
Agama 
: ……………………………………………
Jenis Kelamin
: ……………………………………………
Pendidikan Terakhir
: ……………………………………………
Pekerjaan
: ……………………………………………
Alamat
: ……………………………………………
No.HP/Whatsapp
: ……………………………………………
Alamat E-mail
: ……………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak akan menuntut dan mengganggu gugat hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten anjarnegara periode 2022 – 2027 yang dipublikasikan oleh Panitia Seleksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekiranya pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia  mempertanggungjawabkan sesuai perundangan yang berlaku.

Banjarnegara,………………….2022
Hormat saya,
Materai Rp.10.000

Ditandatangani
(nama lengkap)







