
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WATUGAJAH  
KECAMATAN GEDANGSARI 

TAHUN 2012 
Alamat Sekretariat : Watugajah, Watugajah, Gedangsari, Gunungkidul 

PENGUMUMAN 

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA 
Nomor: 01/Pan.Pilkades/Wtgjh/2012 

 
Disampaikan kepada warga masyarakat Desa  Watugajah Kecamatan Gedangsari bahwa 
berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Watugajah tahun 2012 Panitia Pemilihan 
membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan sebagai Bakal 
Calon Kepala Desa Watugajah periode 2012-2018 dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Waktu pendaftaran mulai tanggal 15 Mei 2012  s/d 21 Mei 2012 setiap jam kerja di 
Sekretariat Panitia Pemilihan (Balai Desa Watugajah). 

2.  Persyaratan Umum: 

a.   Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b.  Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c.  Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan atau yang sederajat; 
d. Berumur  paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat 

pemungutan suara; 
e.  Sehat jasmani dan rohani; 
f. Berkelakuan baik, jujur dan adil; 
g. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
h. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atau dakwaan tindak 

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara; 
i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan 

hukuman paling singkat 5 tahun penjara; 
j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
k.    Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; 
l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa Watugajah paling lama 10 tahun 

(sepuluh tahun) atau dua kali masa jabatan;  
m. Penduduk Desa Watugajah Kecamatan Gedangsari dan bertempat tinggal di 

Desa Watugajah paling singkat 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-
putus dan dibuktikan dengan bukti yang sah. 

n. Bagi anggota TNI/POLRI/PNS /Perangkat Desa/BPD harus mendapatkan izin 
tertulis dari atasan yang berwenang; 

o. Sanggup mentaati Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Watugajah tahun 2012  
yang sudah ditetapkan. 

 

3. Persyaratan Administrasi  

a. Surat lamaran ditujukan pada Ketua BPD Desa Watugajah, ditulis sendiri, menggunakan 
tinta hitam bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) khusus untuk lembar pertama, 
lamaran dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dilampiri dengan: 

(1) Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
(2) Surat Pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
(3) Surat Keterangan Catatan dari Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres 

Gunungkidul; 



(4) Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 
(5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh 

pejabat yang berwenang; 
(6) Fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang, bagi bakal calon yang tidak memiliki akta kelahiran ada bukti 
proses pengurusan akta kelahiran; 

(7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; 
(8) Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintahan; 
(9) Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan dengan hukuman paling lama 5 ( lima ) tahun dari pengadilan Negeri; 
(10) Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 
(11) Daftar Riwayat Hidup; 
(12) Pas Photo berwana terbaru berpakaian sipil lengkap, ukuran 4x6 dengan latar 

belakang sesuai dengan latar belakang foto KTP sebanyak 6 (enam) lembar; 
 (13) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Watugajah atas  dasar  Surat  

pengantar Ketua RT yang diketahui Dukuh;  
 (14) Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa Watugajah; 
 (15) Bagi anggota TNI/POLRI/PNS/Perangkat Desa/BPD melampirkan izin dari atasan 

yang berwenang; 
b. Membayar uang pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa sebesar  

Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; 
4. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada Panitia Pemilihan di Sekretariat 

(Balai Desa Watugajah) setiap jam kerja. 
 
Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar menjadikan maklum, dan terima kasih. 
                                                                                           

 

                                                                                      Watugajah, 08 Mei 2012 
                                                                                Panitia Pemilihan Kepala Desa 
                                                                                         Desa  Watugajah 
 
          Ketua                                                                           Sekretaris, 

 

  

        JUMADI                                                                          SUJANA 

 

Mengetahui, 

Ketua BPD Desa Watugajah 

 

 

SUKIRMAN 

 


