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MASA JABATAN TAHUN 2021 - 2026 

 
Pemerintah Kota Mojokerto akan menyelenggarakan Calon Anggota Direksi yang terdiri dari 

Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota 

Mojokerto (Perseroda) Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026, dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. PERSYARATAN PENDAFTARAN 

a. UMUM 

1) Warga Negara Republik Indonesia; 

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) Memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

5) Memahami manajemen perusahaan; 

6) Memiliki kemampuan yang memadai di bidang usaha perusahaan perbankan; 

7) Pendidikan paling rendah S-1 (strata satu); 

8) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan 

hukum dan pernah memimpin tim; 

9) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) 

tahun pada saat mendaftar pertama kali; 

10) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau Anggota 

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 

dinyatakan pailit; 

11) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan yang 

merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 

12) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; 

13) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil 

Kepala Daerah dan / atau Calon Legislatif; 



14) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota atau Direktur 

lainnya sampai sederajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk 

menantu dan ipar. 

b. KHUSUS 

1) Diutamakan memiliki sertifikasi sekurang-kurangnya meliputi: 

a) Dasar-dasar perbankan syariah; 

b) Managemen resiko level 1; 

c) Kepatuhan level 1 (untuk calon direktur kepatuhan). 

2) Mempunyai pengalaman di bidang perbankan syariah minimal 2 tahun; 

3) Mempunyai pengetahuan di bidang teknologi informasi, minimal layanan digital. 

 

2. TATA CARA PENDAFTARAN  

a. Pelamar menyampaikan Surat Lamaran : 

 Ditujukan kepada :  

“ Walikota Mojokerto Up. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) Masa Jabatan 

2021 - 2026 “ 

Alamat :  

“ Sekretariat Panitia Seleksi, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam  

Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada No. 145 “  

Surat Lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp. 10.000,00), yang dilampiri : 

1) Daftar Riwayat Hidup bermaterai sesuai format terlampir; 

2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar; 

3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 

4) Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah 

dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; 

5) Asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah atau Rumah Sakit/Puskesmas 

setempat; 

6) Asli Surat Berkelakukan Baik (SKCK); 

7) Contoh tanda tangan dan paraf ; 

8) Daftar Isian bermaterai sesuai format terlampir; 

9) Surat Keterangan/Pengalaman Kerja di bidang operasional perbankan, dan/atau 

lembaga jasa keuangan non bank dari lembaga pemberi kerja dengan penilaian  

“BAIK” sebelumnya / sampai dengan saat ini; 

10) Surat pernyataan bermaterai 10.000,-  yang menyatakan bahwa :  

a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta 

bersedia mendukung kebijakan OJK; 

b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana yang telah 

diputus oleh berupa : 

(1) Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani 

dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 



(2) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar 

negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih 

yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir 

sebelum dicalonkan; dan/atau 

(3) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) 

tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, 

penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan 

senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang 

kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, 

yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun 

terakhir sebelum dicalonkan. 

c) tidak sedang dilarang untuk menjadi pihak utama yang antara lain tidak 

tercantum dalam Daftar Tidak Lulus; 

d) tidak memiliki kredit / pembiayaan macet; 

e) bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi, 

dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; 

f) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, 

pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) 

tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

g) tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, 

atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga 

lain, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; 

h) tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama 

anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan; 

i) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian 

kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian 

kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi 

keuangan dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan; 

j) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; 

k) bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila 

diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

l) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan 

tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap 

hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan; dan 

m) berkomitmen untuk memiliki sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan 

mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan (paling lambat 2 

tahun sejak tanggal pengangkatan efektif). 

 



3. TATA CARA PENGIRIMAN 

a. Berkas Lamaran disusun sesuai urutan yang tercantum dalam “Tata Cara Pendaftaran”; 

b. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup pada bagian depan amplop ditulis Nama, 

Alamat, Nomor Telepon dan/atau Handphone; 

c. Waktu pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 9 s/d 25 Juni 2021; 

d. Lamaran beserta kelengkapannya dapat disampaikan langsung pada hari kerja kepada 

Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho 

Kota Mojokerto (Perseroda), dengan alamat Sekretariat : Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Jalan Gajah Mada Nomor 145 

Kota Mojokerto, paling lambat tanggal 25 Juni 2021 pada jam kerja (Pkl. 08.00 s/d 15.00 

WIB) atau dikirim melalui Pos Tercatat paling lambat tanggal 25 Juni 2021 stempel pos. 

 

4. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI  

a. Seleksi Administrasi 

Pelamar yang lolos seleksi administrasi ditetapkan sejumlah 9 (sembilan) pelamar 

terbaik berdasarkan pengalaman kerja dan faktor lain yang bisa dipertimbangkan untuk 

selanjutnya masuk dalam tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). 

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), meliputi: 

1) psikotes; 

2) ujian tertulis keahlian; 

3) penyusunan makalah dan rencana bisnis; 

4) presentasi makalah dan rencana bisnis; dan 

5) wawancara teknis. 

Pada tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) akan ditetapkan sejumlah 5 (lima) 

pelamar terbaik untuk selanjutnya masuk dalam tahapan Wawancara Akhir. 

c. Wawancara Akhir 

Wawancara akhir oleh Walikota Mojokerto untuk menetapkan Calon Anggota Direksi 

Terpilih PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda). 

d. Fit and Proper Test  

Akan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Calon Anggota Direksi 

Terpilih. 

e. Pengangkatan Anggota Direktur terpilih 

Pengangkatan Anggota Direksi terpilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

f. Pengumuman hasil seleksi dari setiap tahapan akan diinformasikan melalui 

www.mojokertokota.go.id 

NO TAHAPAN WAKTU 

1. Pendaftaran 9 s/d 25 Juni 2021 

2. Seleksi administrasi 28 s/d 30 Juni 2021 

3. Pengumuman hasil Seleksi Administrasi 1 Juli 2021 

4. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) 6 s/d 8 Juli 2021 

 

http://www.mojokertokota.go.id/



