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REKRUTUEII CAI,OIS AJTCiGOTA KOUISARIS

PT. BPR SYARIAII SUXOWATI SRAGTT TAfiIJN 2(J.i22

Panitia Seleksi Calon Anggota (srniseris Pf. BPR SYARIAH Sukowati Sragen
membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengisi jabatan Calon Anggota
Komisaris PI. BPR SYARIAH Sukowati Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR
l. Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang No. 1O Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2O 1Z tentang Badan

Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dqlem Negeri Nomor 37 Tahun 2o18 tentang pengangkatan

dan Pemberhentian Anggota Dewan pengawas atau Komisaris dan Anggota
Direksi Badaa Usaha Milik Daerah;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2O/pOJK.O3l2Ol4 tentang Bank
Perkreditan Rakyat;

5. Peraturan Daerah Kabupa.ten Sragen Nomor 10 Tahun 2OlZ tertangperubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syarah) Kabupaten Sragen menjadi
Perseroan Terbatas Bank Pembianyaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.

6. Keputusan Bupati Sragen Nomor: 8OO/44|OO3|2O22 teutarrg pembentukan
Panitia seleksi calon Anggota Komisaris perusahaan perseroal Terbatas Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen Tahun 2022.

II. PESERTA
Peserta Calon Anggota Komisaris adalah Profesional yang memenuhi Syarat.

III. PERSYARATAN
1. Persyaratan Peserta

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepernimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkal perusahaan;

c. memahami Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
d. memahami Manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu

fungsi malajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk mel,aksanaka-n tugasnya;f. berijasah paling rendah S- 1 (strata satu)
g. berusia paling tinggi 6o (enem puluh) tahun pada saat mendafLar pertama

kali.
h. tidak pernah dinyatakan pailit
i. tidal< pernah menjadi Anggota Direksi, alggota Dewan pengawas, atau

anggota Komisaris yang dinyatakan bersarah menyebabkan badan usaha
yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak sedang menjalani santcsi pidana;dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, caron Kepara Daerah atau

Calon Wakil Kepala Daerah, dan / atau calon anggota legislatif.

2. Persyaratan inte ngritas, meliputi:
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentua, peraturan perundang-

undangan;



c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR
yang sehat.

3. Persyaratan kompentensi, meliputi:
a. memiki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan

dengan jabatannya;
b. memiliki pengetahuan dibidang perbankan minimal2 (dua) tahun.

4. Persyaratan reputasi keuangan yang baik, meliputi :

a. tidak termasuk delarn daftar kredit macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan pengawas atau

komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit, delam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

TV. BBRKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM
L. Suarat Lamaran bermeterai Rp. 10.0OO,OO;
Z. Daftar Riwayat Hidup atau Riwayat pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotokopi ijazah dan transkip nilai yang dilegali:sir;
4. Fotokopi sertifikat komisaris yang masih berlaku dan diakui OJK;
5. Fotokopi sertifikat pelatihan lainnya;
6. FotokopiKTP;
7. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6;
B. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
9. Surat keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
10. Surat pernyataan bermeterai (dalam satu surat pernyataaan) yang

menyatakan bahwa:
a. memiliki keahlian , intfgritas, kepemimpinan, pngalaman, jujur, perilaku

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaaan;

b. memahami penyelenggaran pemerintahan daerah;
c. memahami manajemen perusahaan;
d. memiki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
e. tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan pengawas, atau

anggota Komisaris yang dinyatakan bersalatr menyebabkan badan usaha
Yang diPimpin dinyatakan pailit;

f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan negara atau keuangan daerah;

g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau

ca-lon wakil kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
i. tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Direksi atau

dewan pengawas atau komisaris;
j. memiliki pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
k. bersedia menandatangani Pakta Integritas dan kontrak kerja dari

pemegang saham.

Berkas lamaran beserta lempiran persyaratan dikirim dalnm bentuk scan dan
dikirimkan ke emait baqian pe re ko nomia n sd a. s ra ge n(riqtrail. c o m
paling lambat tanggal L8 Febmari 2022

Pendaftaran dimulai tanggal 7 Februari 2022 dan akan ditutup pada tanggal 18
Februari 2022

Sragen, t{ ReUruari 2022
SekretarisrDaerah Kabupaten Sragen

Selaku
Ketua Pardtia Seleksi Calon Anggota Komisaris

PT.BPR Syariah Sukowati Sragen

(Drs. TATAG PRABAWANTO B, MM)
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