
  
 

 

Dibutuhkan Tenaga Profesional untuk menduduki 

Direksi PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda)  
 

PENGUMUMAN SELEKSI DIREKSI PT. BPR MANDIRI (PERSERODA) 

Nomor : 01/X/Pansel.Dir BPRMM/2020  

 
 

A. PERSYARATAN CALON DIREKTUR 
1. Warga Negara Indonesia (WNI) 
2. sehat jasmani dan rohani; 
3. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan perusahaan; 
4. kompetensi 
5. reputasi keuangan yang baik  
6. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
7. memahami manajemen perusahaan; 
8. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; 
9. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); 
10. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; 
11. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali (per 8 

Oktober 2020) ; 
12. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan 

usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 
13. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 
14. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
15. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif. 

     
Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi: 
1) memiliki akhlak dan moral yang baik; 
2) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 
3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan 
4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. 

 
Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf d meliputi: 
1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan 
2) memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun. 

 
Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi: 
1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan 
2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan 

pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan. 
 

B. PERSYARATAN  ADMINISTRASI 
Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran dengan ditandatangani sendiri yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Penerimaan 

Calon Direktur PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) dengan melampirkan : 
1. Foto copy ijasah terakhir beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat  yang berwenang; 
2. Foto copy Sertifikat Kompetensi pada Bidang Bank Perkreditan Rakyat dengan kualifikasi/kompetensi Direktur dari lembaga profesi dan 

menunjukkan aslinya saat pendaftaran; 
3. Pas  photo terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar;  
4. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau sebutan lain yang masih berlaku; 
6. Foto copy bukti pengalaman kerja dari instansi yang berwenang/ perusahaan yang terkait; 
7. Surat Keterangan Hasil Rapid Test yang menunjukkan hasil non reaktif (dibawa pada saat mengikuti tes Uji Kelayakan dan Kepatutan); 
8. Surat  keterangan sehat dari dokter instansi pemerintah; 
9. Surat  Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

10. Daftar Riwayat Hidup (curiculum vitae) yang berisi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan pengalaman lainnya yang relevan; 
11. Surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati Pasuruan atau Komisaris atau Direksi Utama PT. BPR Mina 

Mandiri sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu 
rupiah);  

12. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu yang bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);  
13. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)  

1) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 
dinyatakan pailit;  

2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;  
3) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan  
4) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.  

Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan ada pemberitahuan melalui media komunikasi (email atau telepon) yang akan disampaikan 
pada tanggal 13 - 14 Oktober 2020. 

Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan Administrasi yang akan di ikutsertakan dalam Seleksi Penerimaan Calon Direktur PT. BPR 
Mina Mandiri (Perseroda).  

 
C. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 

Pendaftaran dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu : 
1. Pendaftaran secara langsung dan tidak menerima pendaftaran online, dilakukan di Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Pasuruan, Jalan 

Hayam Wuruk Nomor 14 Nomor Telepon (0343) 421614, kode pos  67115. Lamaran diterima tanggal 8 s/d 9 Oktober 2020. Paling lambat 
tanggal 9 Oktober 2020 pukul : 14.30 WIB. 

2. Pendaftaran via pos, paling lambat cap pos tanggal 9 Oktober 2020. 

 Pasuruan, 5 Oktober 2020 
 

Panitia Seleksi Penerimaan 
Calon Direksi PT. BPR Mina Mandiri 

Tahun 2020 
 

Ketua, 
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H.M. SUHARTO, SH, M.Si 
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