
1. Warga Negara Indonesia;

2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang masih berlaku dari 
Rumah Sakit Pemerintah Daerah;

3. Berijazah minimal Strata 1 (S-1) atau setingkat;

4. Bebas narkoba/NAPZA, dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas narkoba/NAPZA yang masih 
berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;

5. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang 
masih berlaku;

6. Bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kota Tanjungpinang;

7. 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;

8. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lainnya yang 
terkait dengan BUMD yang bersangkutan dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen 
pendukung lainnya;

9. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi 
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

10. Memiliki pengetahuan memadai di bidang manajemen perusahaan dan memahami permasalah 
manajemen perusahaan.

11. Tidak pernah dinyatakan pailit;

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

13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana dan atau tidak pernah dijatuhi hukuman penjara dan tidak 
sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri; dan

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

15. Bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai mengenai kesanggupan tidak menjadi 
anggota maupun pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Direksi atau Komisaris atau 
Dewan Pengawas BUMD

PERSYARATAN UMUM



DIREKTUR UTAMA PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA
1. Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 56 tahun pada saat pertama kali 

mendaftar;

2. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Level Manajer yang 
dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan/Akte Notaris dan surat 
keterangan referensi dari perusahaan sebelum pencalonan dengan penilaian 
baik;

3. Bersedia membuat dan menyajikan proposal rencana bisnis 5 (lima) tahun 
Perusahaan.

4. Apabila terpilih bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai untuk tidak 
merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat 

dan Daerah;
b. anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta lainnya; dan 

jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR UTAMA PD. BPR BESTARI
1. Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pertama kali 

mendaftar;

2. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit 
macet;

3. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan 
non perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan pengalaman 
kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang 
dilegalisir oleh perusahaan;

4. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka 
pengembangan BPR yang sehat dengan membuat dan menyajikan proposal 
rencana bisnis 5 (lima) tahun perusahaan; dan

5. Memiliki sertifikat kompetensi bagi Direksi yang masih berlaku yang dikeluarkan 
oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

5. Apabila terpilih bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai untuk tidak 
merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat 

dan Daerah;
b. anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta lainnya; dan 

jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS UTAMA
PD. BPR BESTARI

1. Batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;

2. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu tidak termasuk dalam daftar kredit 
macet;

3. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai;

4. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinnag minimal Pejabat Esselon 3 (tiga) 

yang tidak melaksanakan pelayanan publik;

6. Bersedia membuat surat pernyataan bermaterai hanya dapat merangkap 
jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS 
apabila terpilih sebagai Komisaris/Dewan Pengawas BUMD; 

7. Bersedia membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak merangkap jabatan 
sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank Perkreditan Rakyat, 
Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum apabila terpilih sebagai 
Komisaris/Dewan Pengawas BUMD; dan

8. Membuat dan menyajikan proposal rencana kerja pengawasan perusahaan BPR 
Bestari.



a. 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 Walikota dengan alamat:

Panitia Seleksi Kepengurusan Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) Kota 
Tanjungpinang. Cq. BAGIAN PEREKONOMIAN Sekretariat Daerah Kota 
Tanjungpinang.
Jl. Daeng Marewa Senggarang  Nomor 1, Senggarang-Tanjungpinang.

b. Berkas lamaran diantar langsung oleh pelamar dan atau pihak lain 
dengan menunjukan surat kuasa bermaterai 6.000,- (enam ribu rupiah) 
kepada Panitia Seleksi Kepengurusan Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) 
Kota Tanjungpinang disampaikan mulai tanggal 13 Mei s/d 27 Mei 2019 
selama hari kerja.

c. Surat lamaran beserta persyaratan disusun sesuai urutan dalam 
persyaratan pendaftaran dan dimasukkan dalam amplop coklat bertali, 
dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

d. Informasi pelaksanaan seleksi penerimaan dapat diakses melalui laman 
Pemerintah Kota Tanjungpinang di media cetak dan Website http//
www.tanjungpinangkota.go.id.

a. Daftar Riwayat Hidup;
b. Pas Photo berlatar belakang warna merah terbaru ukuran 4x6 cm 

sebanyak 6 (enam) lembar;
c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dan 

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, 

dilegalisir oleh pejabat berwenang;

e. Surat Keterangan bebas narkoba/NAPZA yang masih berlaku dari 
Rumah Sakit Pemerintah Daerah;

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku dari 
Kepolisian Republik Indonesia;

g. 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;

h. Surat pengalaman kerja minimal 2 (tiga) dan/atau 5 (lima) tahun sesuai 
formasi jabatan di Perusahaan sesuai dengan bidangnya untuk Direksi;

i. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang masih berlaku dari 
Rumah Sakit Pemerintah Daerah;

j. Surat Pernyataan bermaterai 6.000 (enam ribu) bersedia berdomisili di 
Tanjungpinang dan bekerja penuh waktu selama melaksanakan tugas;

k. Surat Keterangan tidak pernah pailit;
l. Surat Keterangan tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota 

Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah 
menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

m. Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau tidak 
pernah dijatuhi hukuman penjara dan tidak sedang dicabut hak pilihnya 
berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;

n. Surat Pernyataan bermaterai 6.000 tidak sedang menjadi pengurus 
partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/
atau calon anggota legislatif; 

o. Proposal rencana bisnis 5 (lima) tahun perusahaan yang berisi tentang 
Visi dan Misi calon anggota Direksi BUMD Kota Tanjungpinang;

p. Proposal rencana kerja pengawasan Perusahaan BPR Bestari oleh 
anggota anggota Komisaris.



SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES
Seleksi melalui 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:
1. Seleksi Administrasi;
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
3. Wawancara Akhir.
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi Uji Kelayakan 
dan Kepatutan (UKK) dan 3 (tiga) Calon Terbaik Hasil UKK dapat mengikuti wawancara akhir.

LAIN-LAIN
1. Pelaksanaan Seleksi Kepengurusan BUMD Kota Tanjungpinang ini sama sekali tidak 

dipungut biaya.
2. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak 

benar, yang seharusnya tidak memenuhi persayaratan untuk menjadi pengurus 
Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, maka calon dinyatakan gugur/
dibatalkan.

3. Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak bertanggungjawab atas pungutan atau 
tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah 
Kota Tanjungpinang atau Panitia, sehingga diharapkan para pelamar tidak melayani 
tawaran-tawaran mempermudah atau meloloskan proses seleksi.

4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

JADWAL SELEKSI

NO KEGIATAN TANGGAL KETERANGAN
1 Pengumuman 29 April 2019
2 Penerimaan Berkas Lamaran 13 Mei s.d 27 Mei 2019
3 Pengumuman Kelulusan Selek-

si Administrasi dan Pengumu-
man Pelaksanaan Uji Kelaya-
kan dan Kepatutan (UKK)

31 Mei 2019

4 Pelaksanaan Uji Kelayakan dan 
Kepatutan (UKK) 

12 s.d 13 Juni 2019

5 Pengumuman Uji Kelayakan 
dan Kepatutan

05 Juli 2019

6 Wawancara Akhir 09 Juli 2019

7 Pengumuman Akhir 19 Juli 2019

 Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui 
website hhtp://tanjungpinangkota.go.id serta media cetak lokal atau dapat menghubungi 
Sdri. Deri Tiodora, S.Sos di nomor 0812 707 4294 (hanya melayani Whatsapp).


