
Catatan :  

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. 

✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: ZDZJZWRH 

 

 

 

PENGUMUMAN 

NOMOR : B/2561/KU.04.02-02/IV/2021 

 

TENTANG 

PERPANJANGAN KEDUA SELEKSI PENERIMAAN CALON DEWAN PENGAWAS DAN 

DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 

 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masih membuka kesempatan bagi masyarakat  yang mempunyai  
kompetensi di bidang pengelolaan air minum dan bidang perbankan untuk mengisi posisi: 

 
CALON  DEWAN  PENGAWAS  PERUMDA  AIR  MINUM  TIRTA  MEDAL KABUPATEN SUMEDANG :  

1 ( satu ) ORANG 
dan 

CALON  DIREKTUR  UTAMA  PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUMEDANG : 
1 ( satu ) ORANG 

 

 
I. PERSYARATAN CALON DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN 

SUMEDANG:  
a. sehat jasmani dan rohani;  
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang 

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;  
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;  
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;  
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);  
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;  
h. tidak pernah dinyatakan pailit;  
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;  
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan  
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, 

dan/atau calon anggota legislatif.  
 
II. PERSYARATAN CALON DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 

SUMEDANG: 
a. sehat jasmani dan rohani;  
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang 

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;  
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;  
d. memahami manajemen perusahaan;  
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;  
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);  
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan 

pernah memimpin tim;  
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar pertama kali;  
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;  

 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

SEKRETARIAT DAERAH 
Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, No.Tlp: (0261) 201313, 

Website : http://www.setda.sumedangkab.go.id/  E-mail :  humas_sumedang@yahoo.com,  

SUMEDANG 45323   

http://e-office.sumedangkab.go.id/
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j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau 
keuangan daerah;  

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan  
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, 

dan/atau calon anggota legislatif.  
 
III. KETENTUAN PENDAFTARAN: 

a. Kelengkapan: 
1. Surat permohonan (mencantumkan posisi yang dimohon); 
2. Daftar Riwayat Hidup; 
3. Foto copy ijazah dan transkip nilai yang dilegalisir; 
4. Foto copy KTP yang masih berlaku; 
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 
6. Surat Keterangan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Pemerintah; 
7. Surat Keterangan Tidak pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
8. Daftar harta kekayaan pribadi; 
9. Surat Pernyataan Bersedia mengikuti Uji Keyakan dan Kepatutan bermaterai; 
10. Surat Pernyataan tidak sedang/menjadi  pengurus partai politik bermaterai; 
11. Surat Pernyataan siap menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas bermaterai; 
12. Makalah Strategi Pengawasan (posisi Calon Dewan Pengawas) 
13. Makalah Rencana Bisnis (posisi Calon Direktur). 

 
b. Surat Permohonan beserta kelengkapan agar dikirim dan ditujukan kepada :    

 Yth.  BAPAK BUPATI SUMEDANG 
Melalui : Panitia Seleksi Calon Pengurus Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sumedang 
Tahun 2021 - (Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang) Kawasan Induk Pusat 
Pemerintahan Kabupaten Sumedang - Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Sumedang. 
 

c. Waktu pendaftaran mulai tanggal:   15 April 2021  sampai dengan 30 April 2021 
 mulai jam 09.00 WIB – 15.00 WIB (hari kerja) 

 
IV. KETENTUAN LAIN-LAIN : 

a. Pendaftaran sekaligus menyerahkan persyaratan dan kelengkapan; 
b. Bagi pendaftar yang memenuhi syarat administrasi akan dilakukan pemanggilan melalui surat; 
c. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dikeluarkan di Sumedang 

Pada tanggal  15 April 2021 

 

 

 
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: 

 

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si 

NIP.  197011111991021001 

 

Sekretaris Daerah 
Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon 

Pengurus BUMD di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021 

 

http://e-office.sumedangkab.go.id/

