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Dalam rangka mengisi lowongan formasi anggota Komisaris PD. BPR Karimun, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 juncto Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, maka Pemerintah
Kabupaten Karimun membuka kesempatan bagi kalangan profesional dan unsur Pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki talenta, integritas
tinggi dan berjiwa entrepreneur untuk menjadi bakal calon anggota Komisaris PD. BPR Karimun Periode 2020-2024, dengan ketentuan sebagai
berikut:
I. Formasi Pengisian Jabatan.
1. Satu orang untuk mengisi formasi jabatan sebagai anggota Komisaris PD. BPR Kabupaten Karimun.
II. Persyaratan Pelamar.
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Warga Negara Indonesia;
c. Bebas narkoba/NAPZA, dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari Badan Narkotika Nasional
di daerah;
d. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku;
e. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi, dan apabila mengundurkan diri
bersedia menandatangani surat pernyataan pengunduran diri serta menerima sanksi untuk tidak dapat mengikuti seleksi sejenis dalam
waktu 2 (dua) tahun, dan bersedia mempublikasikan di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah 1 (satu) hari surat
pernyataan pengunduran diri tersebut diterima Panitia Seleksi.
f. Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Perusahaan sesuai dengan bidangnya atau pernah berkedudukan sebagai
pejabat Pemerintah Daerah yang diprioritaskan membidangi urusan BUMD dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari
perusahaan atau Perangkat Daerah yang sebelumnya dengan penilaian baik;
g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang masih berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
h. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;
i. Memiliki Sertifikat kompetensi sebagai Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang
mendapatkan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
j. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
k. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
l. Bersedia berdomisili di Tanjung Balai Karimun dan bekerja penuh waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya;
m. Berijazah paling rendah S-l (strata satu);
n. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
o. Tidak pernah dinyatakan pailit;
p. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
q. Tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri; dan
r. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
III. Berkas Persyaratan Lamaran.
1. Surat Lamaran.
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Pas Photo terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Photocopy ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dilegalisir oleh pejabat berwenang;
6. Photocopy sertifikat kompetensi sebagai Komisaris dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dari
BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
7. Laporan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga
keuangan bank dan lembaga pembiayaan (finance) dan ke lembaga keuangan non-bank yang mempunyai akses data debitur dan
kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID).
8. Surat pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Perusahaan sesuai dengan bidangnya atau pernah berkedudukan sebagai pejabat
Pemerintah Daerah yang diprioritaskan membidangi urusan BUMD dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau
Perangkat Daerah yang sebelumnya dengan penilaian baik bagi pelamar calon anggota Komisaris;
9. Surat Keterangan bebas narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari Badan Narkotika Nasional di daerah;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku dari Kepolisian Republik Indonesia;
11. Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
12. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang masih berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
13. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI;
14. Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris
atau anggota Direksi.

15. Surat Pernyataan bersedia berdomisili di Tanjung Balai Karimun dan bekerja penuh waktu selama melaksanakan tugas;
16. Surat Pernyataan tidak pernah pailit;
17. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
18. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon
anggota legislatif;
19. Surat Pernyataan bersedia tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi dan apabila mengundurkan diri bersedia
menandatangani surat pernyataan pengunduran diri serta menerima sanksi untuk tidak dapat mengikuti seleksi sejenis dalam waktu 2
(dua) tahun, dan bersedia mempublikasikan di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut, setelah 1 (satu) hari surat pernyataan
pengunduran diri tersebut diterima Panitia Seleksi;
20. Proposal yang berisi tentang Visi dan Misi calon anggota Komisaris PD. BPR Karimun.
IV. Ketentuan Pendaftaran.
1. Surat lamaran ditulis tangan dengan ballpoint tinta hitam di atas kertas segel atau kertas bermaterai 6.000- (enam ribu rupiah) dilengkapi
persyaratan dengan mencantumkan jabatan yang akan dilamar ditujukan kepada Bupati dengan alamat:
Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Komisaris PD. BPR Karimun Cq. BAGIAN PEREKONOMIAN Setda. Kabupaten Karimun.
Jl. Jend Sudirman Nomor 1, Poros-Meral, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
2. Berkas lamaran diantar langsung oleh pelamar dan atau pihak lain dengan menunjukan surat kuasa bermaterai 6.000,- (enam ribu
rupiah) kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Komisaris PD. BPR Karimun dan bagi pelamar yang berasal dari luar
Kabupaten Karimun dapat dikirimkan ke email Panitia Seleksi : panselrekrutmenkarimun@gmail.com, dengan subject : Surat dan
Lampiran Dokumen Lamaran Calon Komisaris PD. BPR Karimun Periode Tahun 2020-2024 disampaikan mulai tanggal 16 Juni s/d 19
Juni 2020 selama jam kerja.
3. Surat lamaran beserta persyaratan disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran dan dimasukkan dalam amplop coklat bertali,
dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
4. Bagi pelamar yang menyampaikan surat dan berkas lamaran melalui email yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan
menyerahkan photocopy berkas lamaran dan menunjukan dokumen asli kepada panitia seleksi 1 (satu) hari sebelum tes Uji Kelayakan
dan Kepatutan dilaksanakan.
5. Informasi pelaksanaan seleksi penerimaan dapat diakses melalui laman Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun di Website
http//www.kab.karimun.go.id.
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