PEMERINTAH KOTA BONTANG
PANITIA SELEKSI
DIREKTURPT BONTANG MIGAS DAN ENERGI
IALAN MOCH. ROEM NO. L KEL. BONTANG LESTARI KOTA tsONTANG

Bontang, 1 8 Oktober 201 9

Kepada

Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

:

500 / sz / Pansel BME
1 (satu) berkas dokumen

Penyampaian Informasi
Pengumuman Rekrutmen
Direktur

Yth.

1. Kepala Dinas Kominfo
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja
3. Kepala Bagian Humas Setda
di

BONTANG

Bersama ini kami sampaikan Pengumuman Seleksi Calon Direktur PT

Bontang Migas dan Energi beserta lampiran-lampirannya untuk dapat
ditampilkan

di halaman situs Kota Bontang

(ppid.bontangkota.qo.id dan

www.bontanokota.go.id) dan dipasang di papan informasi mulai tanggal 21
Oktober 2019 s/d 1 November 2019.
Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi
TI
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lq.4ul,kifli.M.T.
Nf P. 19620731 1993A11001

Tembusan:

1.

Walikota Bontang di - Bontang; (Sebagai Laporan)

2. Wakil Walikota Bontang di - B-ontang; (Sebagai Laporan)
3. Plt.Sekretaris Daerah Kota Bontang di - Fonlgng; (Sebagai laporan)

PEMERINTAH KOTA BONTANG
PANITIA SELEKSI
DIREKTURPT BONTANG MIGAS DAN ENERGI
IALAN MOCH, ROEM NO. 1 KEL. BONTANG LESTARI KOTA BONTANG

PENGUMUMAN

Nomor

:500/03

/PANSEL BME

PENERIMAAN SETEI$I CATON DTREKTUR PT BONTANG MIGAS DAN ENERGI
KOTA BONTANG

Dalam rangka pengangkatan Direktur PT Bontang Migas dan Energi (PT BME) Kota
Bontang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Kota Bontang membuka peluang bagi tenaga
profesional untuk menjadi Direktur PT Bontang Migas dan Energi Kota Bontang dengan
kualifi kasi sebagai berikut;

I.

PERSYARATAN UMUM:

a. Warga Negara Indonesi4 Pria/Wanita (dibuktikan dengan melampirkan

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.

j.
k.

fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil);
Usia minimal35 tahun dan maksimal55 tahun pada saatmendaftar;
Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang
baih dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perusahaan;
Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh (general check up) dari Rumah Sakit (yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah
dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi Resmi Pemerintah);
Berpendidikan minimal Strata 1 [S1) fmelampirkan copy ijazah dan translrip
nilai yang dilegalisir, sebanyak 2 (dual rangkap);
Membuat daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) sebanyak 2 (dua) rangkap
dengan dilampirkan pas photo terbaru warna latar belakang merah ukuran 4 x
6 sebanyak 4 (empat) lembar;
Memahami manajemen perusahaan dengan berpengalaman dalam menduduki
jabatan manajerial minimal 5 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan
pengalaman kerja dari perusahaan sebanyak 2 [dua) rangkap dan bagi
perusahaan perorangan untuk dapat membuktikan dengan fotocopy akte
notaris pendirian perusahaan) ;
Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
pailit sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai ;
Surat pernyataan tidak pernah atau sedang dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah dan/atau
melakukan tindakan pidana lainnya fsebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai
dilampirkan dengan SKCK dari kepolisian sebanyak? (dua) rangkapJ;

l.

II.

Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota
legislatif sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai;

PERSYARATAN KHUSUS:

a. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap
jabatan sfruktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga
Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota
Komisaris pada BUMD lainny4 BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta
apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur PT Bontang Migas
dan Energi Kota Bontang, dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai;
b. Surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah
atau Wakil Kepala Daerah dan/atau anggota Komisaris, dalam hubungan
sebagai orang tua termasuk mertu4 anak termasuk menantu, saudara
kandung termasuk ipar dan suami/istri, dibuat 2 (dua) rangkap
bermaterai;
c. Surat pernyataan bersedia apabila terpilih sebagai Direktur berdomisili
dan bekerja secara penuh di Kota Bontang dibuat 2 [dua) rangkap
bermaterai;
d. Diutamakan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa inggris;

III.

TAHAPAN SELEKSI

a.

SeleksiAdministrasi

r)
2)

Seleksi administrasi dilaksanakan melalui :
Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi
yang disyaratkan;
Bagi peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dalam seleksi

administrasi berhak mengikuti

Uii Kelayakan

dan

Kepatutan (UKK).
g) Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui media massa
yang sama, papan pengumuman, website Kota Bontang dan
akan dihubungi oleh panitia.

b.

Uii Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

1)

Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKKI dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut :
a. psikotes yang diikuti oleh peserta dilaksanakan oleh tenaga
ahli yang memiliki kompetensi di bidang psikologi;
b. ujian terhrlis keahlian yang diikuti oleh peserta berdasarkan
soal yang dibuat oleh Tim Penguji;
c. penulisan makalah dan rencana bisnis menggunakan perangkat
komputer, bertempat di ruangan dan waktu yang ditetapkan
oleh Tim Penguji dengan format:
1l tema makalah berisikan "Visi, misi, program kerja dan
komitmen pengembangan PT Bontang Migas Energi, selama

,d\-

2)

5 (limal tahun ke depan".
diketik pada kertas ukuran 44, diketik 2 spasi dengan huruf

Time News Roman L2, serta menggunakan Bahasa
d.

e.

c.

Indonesia baku, dan bercover;
presentasi makalah dan rencana bisnis dalaur bentukpowerpoint
terkait dengan makalah yang telah disusun bertempat di
ruangan dan waktu yang ditetapkan oleh Tim Penguji; dan
wawancara mengenai kompetensi peserta berdasarkan hasil
penulisan makalah oleh Tim Penguji.

Wawancara Akhir

Peserta yang dinyatakan lulus oleh Tim Penguji UKK melalui
Panitia Seleksi akan mengikuti wawancara akhir dengan Kepala
Daerah.
IV.

PENDAFTARAN
L.

Permohonan ditujukan kepada Walikota Bontang up.Panitia Seleksi

Calon Direktur PT Bontang Migas dan Energi Kota Bontang dla
Bagian Sosial & Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bontang Lantai 3, fl.
Moch. Roem No. 1 Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang.
2,

Berkas persyaratan beserta seluruh kelengkapannya dimasukkan dalam
amplop tertutup dengan ketentuan disusun sesuai urutan, dihalaman
sampul depan ditulis
Nama
Alamat
Formasi |abatan
No. Telp./HP

3.
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Surat lamaran beserta kelengkapannya dapat disampaikan kepada

a,

b.

Sekretariat Penerimaan Berkas

di

:

Bagian Sosial dan Ekonomi

Sekretariat Daerah Kota Bontang |alan Moch. Roem No.L Kelurahan
Bontang Lestari Kota Bontang dari tanggal 21 Oktober 2019 sd 1
November 2O19. Dengan waktu penerimaan berkas :
o Hari Senin-Kamis pukul08.30 - 15.00 WITA
o Hari fumat pukul 08.30 - 10.30 WITA
Dikirimkan melalui Pos, dari tanggal 2l Oktober 2Ol9 sd t
November 2Ot9 (paling lambat dengan cap pos tanggal 1 November
2019) kepada dengan alamat:
Kepada Yth,
Walikota Bontang
up.Panitia Seleksi Calon Direktur PT Eontang Migas dan
Energi
d/aBagian Sosial & Ekonomi Setda Kota Bontang Lantai 3
fl. Moch. Roem No. 1 Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
753L7

4.

Format permohonan Lamaran dan Surat pernyataan dapat dilihat pada :
a. Papan pengumuman Kantor Walikota Bontang fl. Moch. Roem Kelurahan
Bontang Lestari Kota Bontang;
b. Papan pengumuman Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang fl. Awang Long No. 1
Bontang;
wvyrry.bontangkota.go.id. dan
c. Website Kota Bontang di
ooid.bontanskota. eo.id.

V.

IAIN-LAIN

1. Bagi pelamar yang memenuhi syarat administrasi, mengenai waktu dan

2.
3.
4.

5.

6.
7.

tempat pelaksanaan seleksi akan diumumkan kemudian melalui media massa
yang sama, papan pengumuman, website Kota Bontang dan akan dihubungi
oleh panitia untuk hal ini tidak diadakan surat menyura!
Seluruh proses seleksi Calon Direkhrr PT Bontang Migas Energi dilaksanakan
secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
Pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
Seluruh berkas lamaran yang masuk ke Panitia Seleksi Calon Direktur PT
Bontang Migas Energi akan dibuat tanda penerimaan berkas lamaran dan
kekurangan atas persyaratan administrasi dapat dilengkapi. Setelah batas
waktu akhir pendaftaran tidak diperkenankan untuk merubah atau
menyampaikan susulan kelengkapan berkas;
Berkas lamaran menjadi hak dari Panitia Seleksi dan tidak dapat diambil
kembali;
Panitia Seleksi akan bekerja sesuai dengan jadwal waktu yang telah disusun
dan ditetapkan serta apabila diperlukan akan dilakukan perubahan jadwal
sesuai dengan kebutuhan;
Hal-hal yang belum jelas dapat dikoordinasikan lebih lanjut pada Panitia
Seleksi atau dapat menghubungi Selcetariat Tim Seleksi di Bagian Sosial dan
Ekonomi cp: Defri Kurniawan, SE.M.E. [HP:08125516448).

Dernikian hal ini disampaikan untuk diketahui dan dapat menjadi acuan.

Bontang, 18 Oktober 2AL9
Ketua Panitia Seleksi

If"Zulkifli.M.T.
NIP L96?,07 3LL993

0 1 10 0

1

CONTOH
PERSYARATAN SELEKSI CALON DIREKTUR PT

BONTANG MIGAS DAN ENERGI

Kepada,

Perihal: Mengikuti seleksi

Yth. Walikota Bontang

Calon
Bontang
Migas dan Energi Kota
Bontang Periode 20L9
2024

Direktur PT

up.Panitia Seleksi Calon

Direktur PT

Bontang

Migas dan Energi

diBONTANG
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Tempat,Tanggal Lahir
Pekerjaan
fenis Kelamin

Alamatsesuai KTP

Dengan

ini saya menyampaikan permohonan untuk mengikuti Seleksi Calon Direktur PT

Bontang Migas dan Energi Kota Bontang Periode 20L9
Sebagai bahan pertimbangan, dengan

ini

-

2024.

saya lampirkan persyaratan sebagai

berikut:

1. Pas photo terbaru benvarna ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak4(empat) lembar;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2 (dua) lembar;(dilegalisir)
3. Foto copy ljazahdan transkrip nilai sebanyak 2 (dua) rangkap (dilegalisir);
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sebanyak? (dual
rangkap

5. Suratketerangan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah, sebanyak 2 fdual rangkap
6. Surat keterangan bebas narkoba dari Instansi Pemerintah, sebanyak? (dua) rangkap
7. Daftar Riwayat Hidup fcurriculumvitae) dan riwayat kerja sebanyak 2 (dual rangkap

L

Surat referensi pengalaman kerja di jabatan manajerial perusahaan sebanyak 2 (duaJ
rangkap dan fotocopy a}te notaris perusahaan (khusus perusahaan perseorangan)

9.

Surat pernyataan sebanyak 2 rangkap bermaterai yang berisi

a.

:

pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan badan usahayang dipirnpin dinyatakan

b.

;

paili!

pernyataan tidak pernah atau sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang

merugikan keuangan negara atau keuangan daerah dan/atau melakukan tindakan
pidana lainnya;

c.

pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

d.

pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural

atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah,
jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya,

.K1-

BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkatmenjadi

Direktur PT Bontang Migas dan Energi Kota Bontang;

e.

pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Wakil
Kepala Daerah dan/atau anggota Komisaris, dalam hubungan sebagai orang tua

termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan

suami/istri;

f.

pernyataan bersedia apabila terpilih sebagai Direktur PT Bontang Migas dan Energi

berdomisili dan bekerja secara penuh di Kota Bontang;

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

B

Ontatrg,

r.rr.

r r r . , I t t . r E r r r . r | . r r I r r. | | | r r r | . | .

r.. 20L9

Yang Menyatakan,
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CONTOH
SURAT PERNYATAAN PADA SELEKSI CALON DIREKTUR PT

BONTANG MIGAS DAN ENERGI

SU.RAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

:

Nama

Tempat, Tanggal Lahir
Pekerjaan
fenis Kelamin
Alarnat sesuai KTP
Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya
l_.

2.

3.

4.

:

Tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailiq
Tidakpernah atau sedang dihukum karena melakukan tindakpidanayang merugikan
keuangan negara atau keuangan daerah dan/atau melakukan tindakan pidana
lainnya;
Tidak sedang menjadi pengurus partai politi( calon kepala daerah atau calon wakil
kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau
fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan
Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan
atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkatmenjadi Direktur PT

Bontang Migas dan Energi Kota Bontang;
5, Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah
dan/atau anggota Komisaris, dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua,
anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
6. Bersedia apabila terpilih sebagai Direktur PT Bontang Migas dan Energi berdomisili
dan bekerja secara penuh di Kota Bontang;

Demikian pernyataan

ini dibuat dan ditandatangani

dengan penuh kesadaran dan

tanggungjawab.
Bontatr$,

r.rrrr..rrr.rrrr.t.r'rrrrrrrr
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Yang Menyatakan,
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F1,

DAFTARRIWAYAT HIDUP

I.
L,

KETERANGAN PERORANGAN
Nama Lengkap
Pas Photo

4x6

at/

2.

Ternp

3,

Lahir
Ienis Kelamin

4.
5.
6.

Tanggal

Pria/Wanita*

Agama
Status Perkawinan
Alarnat Rumah

B

elum Kawin / Kawin /landa/D uda*

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Kode Pos
Telepon/HP
7,

Kegemaran fHobby)

*coret yang tidak perlu

IL
No,

PENDIDIIGN
1-. Pendidikan Formal di Dalam /Luar Negeri
Nama Institusi
Tingkat
furusan/Program
Tahun Lulus
Pendidikan

Tempat

Keterangan
Lulus

/ndak

Iulus
L.

SD

2.

SMP

3.

SMA

4.

DI/DII

5.

D III/AKADEMI

6.

DIV

7.

sL

B.

S2

9

Profesi

2. Kursus/Pelatihan
No.

di Dalam/Luar Negeri

Nama

Larnanya

Kursus/Pelatihan

tgl/bln/thn sd
tgllbln/thn

Tanda
Lulus

/ljasah/

Keterangan
tahun

Ternpat

Keterangan

Lulus/tidak
lulus

I[I.
No.

PENGALAMAN KERIA
Nama
Perusahaan/

Instansi

[V.
No.

V.

Lamanya

Iabatan

Tugas

Gaji

tgl/bln/thn sd
tellbln/thn

PENGALAMAN BERORGANISASI
Nama
Organisasi

Lamanya

fabatan

Tugas

tgl/bln/thn sd
tel/bln/thn

LAIN-LAIN

Tuliskan kepribadian Saudara termasukkelebihan dan kekurangannya (maks 50 kata)

Perhatian:
Kolom yang tidak diisi harap diberi tanda (-)

,F,fr,

