MODEL BB.1 DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA

SURAT PERITTATAAII BAKAI CAIOIT
AICGGOTA DPR/DPRD PROVII|SI/DPRD KABUPATET/KOTA*I

DALIIU PEUILIIIAT I'UUU TAIII'IT 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama lengkap
: Iylleoa Eeby Xdolu, SH.'UII
2. Tempat & tanggal : Kupang, 15 Februari 1974
L,ahir/umur
: 44 Tahun
3. Jenis Kelamin
: l^aki-Laki
4. Agama
: Kristen protestan
5. Pekerjaan
: Wiraswasta
6. famat tempat tinggal :Jl. Timor Raya, RT.OO7/RW. OO2 Kel.
Lasiana, Kec. Kelapa Lima-kota kupang.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :
- Bertaqwa
1.
kepada Tuhan yang Maha Esa;

?. Dapet berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
3. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang_Undang 6""".
Negara Republik Indonesia Tahun tS4S, aan NJgara XJsatuan
Republik Indonesia, dan Bhineka Tlrnggal Ika;

4. Bersedia untuk bekerja penuh v/altu ipabila terpilih menjadi anggota
DPR, DPRD provinsi dan DpRD Kabupaten/ Kota;
5. Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk I (satu) lembaga
perwakilan di I (satu) dapil;
6. Bersedia untuk tidak J:erpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah (ppAT) aiau ;"hkuk;;
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubu"g." ;;;;;
feulngan negara serta pekerjaan lain- yaig dapat m"enimbulilan
konllik kepentingan;
7. Bersedia untuk tidak_ merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, direksi, komisaris, lewan- pengawas a"r, ta.y"*.., pla.
BUMN dan/atau BUMD serta bada lain yang anggarannyi bersumber
dari keuangan neg€rra;

Beikan tanca centang
Mengundurkan

(u)

pod.a kotok gang disediakan :

diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang

berstatus sebagai :
a. Gubemur

b. Wakil Gubernur

c. Bupat
d. Wakil Bupati
e. Walikota

I

f.

Wakil Walikota

g.

Kepala Desa

h.

Perangkat desa yang meliputi unsur staf yangmembantu Kepala

Desa dalam penyusunsn kebijakan dan koordinasiyang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi
da-lam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

i.
j.

Aparatur Sipil Negara
Anggita Tentatara Nasional Indonesia
Anggota Kepolisian Republik Indonesia

I

k.

I

L Dteksi, komisaris,

[-l

dewan pengawas dan/atau karyawan pada
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau
Badan Usaha Milik Desa serta pengurus pada badan lainnya
yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang
berstatus sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu atau panitia
Pengawas

l--l

Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembari bagi calon yang

berstatus sebagai Anggota DpR, DPRD provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda

, dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir;
l-7l tiaat pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap ;

[---l

Merupakan terpidana karena kealpa.an ringan (culpa levis) atau
alasan politik*) yang tidak menja-lani pidana dalam penjara dan

jujur mengumumkan kepada publik;
Merupakan mantan terpidana (bukan Mantan terpidana bandar
Narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak, atau Korupsi) dan
fo61s6dia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.
bersedia secara terbuka dan

[---l

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti
pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR/DPRD provinsi/DpRD
Kabupaten/ Kota*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Kefamenanu., 18 Juli 20 18

menyatalan

f,'eby trdoluf

