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Lampiran 1 :  Format Surat Lamaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas 

Perumda Air Minum Tirta Mahakam dan Perusda Tunggang 

Parangan dari Unsur Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kutai Kartanegara 

 

 

Tenggarong,    Agustus 2021 

Lampiran :  12 (dua belas) lampiran 

Perihal     :  Surat lamaran untuk 

mengikuti seleksi Bakal 

Calon Anggota Dewan 

Pengawas (diisi nama 

perusahaan  yang dipilih) 

Yth. Bupati Kutai Kartanegara Cq. 

Panitia Seleksi Bakal Calon 

Anggota Dewan Pengawas 

Perumda Air Minum Tirta 

Mahakam, Anggota Dewan 

Pengawas dan Direktur Utama 

Perusda Tunggang Parangan 

di –  

             Tenggarong 

  
 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : (sesuai dengan ijazah) 

Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah) 

Pendidikan Terakhir  : (sesuai dengan ijazah) 

Nomor KTP/Identitas : (sesuai dengan KTP) 

Jenis kelamin   : (sesuai dengan KTP) 

Pekerjaan   : (sesuai dengan Jabatan saat ini) 

Alamat Domisili   : (sesuai dengan KTP/surat keterangan domisili ) 

Nomor HP / WhatsApp : (Nomor HP/WhatsApp yang selalu aktif) 

 

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti Seleksi Bakal 

Calon Anggota Dewan Pengawas (diisi nama perusahaan  yang dipilih) 

dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

panitia seleksi.  

Sebagai persyaratan administrasi berikut Saya Lampirkan : 

1. Fotocopy KTP-elektronik atau fotokopi surat keterangan telah 

melakukan rekaman kependudukan yang telah dilegalisir oleh 

pejabat berwenang; 
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2. Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba 

(tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat 

pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan Pengawas yang 

dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit 

pemerintah); 

3. Fotocopy ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah 

dilegalisir oleh pejabat berwenang; 

4. Foto Copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang 

berwenang; 

5. Asli Surat Keterangan Catatatan Kepolisian (SKCK) yang masih 

berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat; 

6. Asli Daftar Riwayat Hidup/Curiculum Vitae (CV); 

7. SK jabatan Struktural terakhir; 

8. Bukti lapor LHKPN dan SPT tahunan pajak penghasilan satu tahun 

terakhir; 

9. Surat persetujuan mengikuti seleksi dari pejabat yang berwenang 

pada unit kerja; 

10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin Berat 

dan atau Sedang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir pejabat 

yang berwenang pada unit kerja; 

11. Penilaian Prestasi Kerja dengan penilaian baik dalam kurun waktu   

2 (dua) tahun terakhir; 

12. Pas foto warna terbaru dengan latar belakang merah ukuran             

4 x 6 cm sebanyak 4 lembar; 

13. Surat pernyataan yang dibubuhi materai Rp 10000,- sesuai format 

terlampir yang menyatakan : 

a. Mempunyai itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas 

untuk kepentingan (diisi nama perusahaan  yang dipilih); 

b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan 

dan mengembangkan (diisi nama perusahaan  yang dipilih); 

c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah 

satu fungsi manajemen; 

e. Bersedia mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugas; 

f. Tidak pernah dinyatakan pailit; 
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g. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, 

atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 

h. Tidak sedang dan pernah menjalani sanksi pidana. 

i. Tidak berafiliasi atau sedang menjadi pengurus dananggota 

partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala 

daerah, dan/atau calon anggota legislatif; 

j. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM, Dewan 

Pengawas, Direksi sampai derajat ketiga baik berdasarkan garis 

lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan 

yang timbul karena perkawinan; 

k. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada 

BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, atau 

pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan, apabila diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas 

(diisi nama perusahaan  yang dipilih); 

l. Bersedia tidak menduduki jabatan Anggota Dewan Pengawas 

lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan 

Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi 

Anggota Dewan Pengawas (diisi nama perusahaan  yang dipilih); 

m. Bersedia menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat 

sebagai Anggota Dewan Pengawas (diisi nama perusahaan  yang 

dipilih); 

n. Sanggup untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia 

diherhentikan sewaktu waktu, dan tidak akan menggugat atau 

mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian 

tersebut; 

o. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau 

tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; 

p. Bersedia mengganti biaya seleksi, apabila mengundurkan diri 

setelah dinyatakan terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas 

(diisi nama perusahaan  yang dipilih); 

q. Tidak pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas (diisi 

nama perusahaan  yang dipilih) 2 (dua) periode kepengurusan; 

 

Seluruh data Dokumen yang Saya Lampirkan adalah benar, apabila 

dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, Saya bersedia 

menerima keputusan pembatalan keikutsertaan atau kelulusan menjadi 
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MATERAI 10000 

Anggota Dewan Pengawas (diisi nama perusahaan  yang dipilih) dan 

dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 

 

Demikian surat lamaran disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan 

terima kasih. 

Hormat Saya, 

 

 

 

Nama Lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


