PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PANITIA SELEKSI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rakhmad 15  (0354) 682955 Psw 119
KEDIRI

PENGUMUMAN

Nomor : 500/ 348 /419.021/2021
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Pemerintah Kota Kediri membuka kesempatan kepada para Profesional untuk mengisi jabatan
sebagai Direktur Bisnis dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) “Bank Kota Kediri”, serta Direktur Operasional Perusahaan
Umum (Perumda) Pasar Joyoboyo Kota Kediri, dengan ketentuan sebagai berikut :
I.

PERSYARATAN UMUM :
1.

Sehat jasmani dan rohani;

2.

Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S-1 (strata satu);

3.

Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin
dinyatakan pailit;

4.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara atau keuangan daerah;

5.

Tidak sedang menjalani sanksi pidana;

6.

Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7.

Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan daerah;

8.

Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil
Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

9.

Tidak termasuk dalam daftar kredit mancet;

10. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan :
-

KPM (Walikota) Kediri;

-

anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua,
anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

-

anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua,
anak dan suami/istri, menantu, dan saudara kandung.

II. PERSYARATAN KHUSUS BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA
BPR “BANK KOTA KEDIRI”
1. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada tanggal pembukaan masa
pendaftaran;
2. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Komisaris di bidang BPR yang masih berlaku
dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
3. Dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS
lain.

III. PERSYARATAN KHUSUS BAGI CALON DIREKTUR BISNIS PERUMDA BPR “BANK
KOTA KEDIRI”
1. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun pada tanggal pembukaan masa pendaftaran;
2. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan
hukum termasuk pengalaman dan keahlian paling singkat 2 (dua) tahun di bidang
perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direksi di bidang BPR yang masih berlaku
dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
4. Ketika diangkat sebagai anggota Direksi maka yang bersangkutan tidak merangkap
jabatan pada Bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai
sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka
peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas
sebagai anggota Direksi.
5. Bersedia bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri apabila telah ditetapkan sebagai
Anggota Direksi.
IV. PERSYARATAN KHUSUS BAGI CALON DIREKTUR OPERASIONAL PERUMDA
PASAR JOYOBOYO KOTA KEDIRI
1. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun pada tanggal pembukaan masa pendaftaran;
2. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan
hukum.
V.

KELENGKAPAN BERKAS LAMARAN
1. Kelengkapan Berkas Lamaran disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut :
a. Scan Formulir Formasi Pendaftaran yang telah diisi sebagaimana format terlampir;
b. File Pas photo terbaru berwarna;
c. Scan Daftar Riwayat Hidup yang telah diisi sebagaimana format terlampir;
d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
e. Scan Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
f.

Scan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Direktur/Komisaris di bidang BPR, yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP
yang masih berlaku (untuk lamaran Calon Direktur Bisnis dan Calon Anggota Dewan
Pengawas Perumda. BPR “Bank Kota Kediri”).

g. Scan Surat Pernyataan Calon Anggota Direksi/Calon Anggota Dewan Pengawas diisi
dan ditandatangani diatas materai 10.000,-, sebagaimana format terlampir;
h. Scan contoh tanda tangan dan paraf , sebagaimana format terlampir.
2. Kelengkapan berkas lamaran sebagaimana dimaksud dengan angka 1 huruf a sampai h
dalam format PDF dan dikirim ke e-mail : rekruitmenbumd@gmail.com paling lambat
tanggal 19 November 2021 pukul 14:00 WIB.
3. Apabila Bakal Calon Direksi/Dewan Pengawas dinyatakan lolos Uji Kelayakan dan
Kepatutan maka diminta untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut :

