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WNI (Fotocopy KTP dilegalisir);
Berusia maksimal 21 tahun;
Fotocopy Akte Kelahiran, dilegalisir yang berwenang;
Lulus Sekolah Menengah Atas/MA Sederajat dengan melampirkan
Fotocopy STTB yang dilegalisir;
Mengisi Formulir biodata;
Tinggi badan min.160 cm untuk Pria dan 155 cmuntuk Wanita;
Tidak bertatto atau bekas tatto bagi pelamar Pria,tidak ditindik
atau bekas tindik telinganya atau anggota badan yang lainnya,
kecuali karena ketentuan agama, adat;
Pas Photo berwarna menghadap ke depan, tidak memakai
kacamata, ukuran 3X4 sebanyak 6(enam) lembar;
Surat SKCK dari Polres untuk keperluan melanjutkan
Pendidikan ke IPDN;
Surat Keterangan Berbadan sehat dari RSU, Puskesmas,
Dokter PNS, tidak cacat jasmani dan rohani dan surat keterangan
tidak butawarna, tidak menggunakan kacamata, minus yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari dokter spesialis mata,
untuk keperluan melanjutkan pendidikan ke IPDN;
Surat Pernyataan:
- Belum pernah menikah/kawin/ hamil/ melahirkan.
- Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti
pendidikan tinggi kepamongprajaan di kampus IPDN,
bermaterai Rp.6.000,- diketahui Orang Tua/Wali dan Kepala
Desa/ Lurah;
Surat Pernyataan bersedia:
- Mengikuti Proses Pendidikan di IPDN Pusat dan Daerah
- Mengembalikan seluruh biaya selama pendidikan yang
telah dikeluarkan Pemerintah, dikarenakan mengundurkan diri,
diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan
hormat dan atau melanggar aturan pendidikan;
Surat Pernyataan Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN apabila:
- Melakukan tindakan kriminal
- Mengkonsumsi atau menjualbelikan narkoba
- Melakukan perkelahian pengeroyokan
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