MODEL BB.I.DPD

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tsngan di bawah

ini:

i.

Nama lengkap

: $UTAN ERlryIN SIHOMBING A$,{D SH

2.

Tempat, targgal

3"

Jefiis

4.

Agama

: Kristen

5-

Pekerjaan

:Wiraswasta

lahirlumur

l{elarnir

6, Alamat tempat tinggal

: Medan, ?4 $eptember 1978 / 40 Tahun

:Laki-lakir@")

:

Jl. T. Amir Hamzah Lk

lY Blok A No. 211 Kel.

Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan

dmrgan ini rnenyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

l.

2. Dapat berbicara, membaca, dan menulis dalarn bahasa Indonesia;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik

4.
5.
6"

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
Bersedia untuk beke{a penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DpD;
Hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lernbaga per-wakilan dan untuk (satu) daerah

I

pemilihan;
Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat
akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentiagan.

berlkan ta:rda centang (v) pada kotak yang disediakan:

Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN danlatau BUMD serta badan
Iain yang anggarannya bersumber dari keuangan nega.ra;
Mengundurkan diri dan tidak dapat ditffrik kernbali bagi kepala daeralriwakil kepala
daerah,lkepala des#perangkat desa/Badan Pennus!.a*'aratan Des#Aparatur Sipil

Negam/Anggota TN{lAnggata Kepalisian Negara R*publik Indonesi#penyelmggara
pemil#panitia pemil# direksi/ kamisffrisl dewan psnga$.as atau karyawan pada
BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang auggarannyabemumber dari keucngpn
Itregara*];

Tidak pemah diiatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuak* hokum terap dilampiri dengm surat keterangan dari pengadilaa aegeri di
wilayah hukum tempat tinggal bakal qalon;

Bukan merupakan mantan terpidana dm bukan merupakan mantan terpidana tindak
pidana kejahatan seksual terhadap anak danlatau bandar narkoba dan/xaukorupsi;

[7}

Bukan terpidana karena kealpaan ringanlalasan politik.*)

Demikian surat pernyataan

ini

dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan

persyffratan bakal calon Anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dibuat dalarn I (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Senin 09 Juli 2018

Calon yang bersaugkutan,

ERWIN SIIIOMBING AMD SH)

Ketemngan:
*) Coret yang tidak diperlukan.

f

