
 

PENGUMUMAN 

Nomor: 539/03-pansel 

 

Pemerintah Kota Depok membuka kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Daerah Kota Depok untuk dapat mengisi jabatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta dari 

Unsur Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: 

A. Persyaratan Pelamar 

1. Sehat jasmani dan rohani; 

2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan 

dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;  

3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;  

4. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi 

manajemen;  

5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;  

6. Berijazah: paling rendah S-1 (strata satu);  

7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 

8. Tidak pernah dinyatakan pailit; 

9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;  

10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan;  

11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala 

daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 

 

B. Persyaratan Khusus 

1. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Depok; 

2. Sekurang-kurangnya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;  

3. Tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik; 

4. Diprioritaskan bagi pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan 

BUMD 

 

I. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI 

1. Surat lamaran ditujukan kepada Wali Kota Depok c.q Panitia Seleksi Dewan Pengawas 

PDAM Tirta Asasta dari Unsur Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh pelamar 

(bermeterai Rp.10.000,-) dengan mencantumkan nama lengkap, jenis kelamin, tempat 

dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon rumah/HP yang mudah dihubungi dan 

alamat email pribadi yang aktif serta dilampiri berkas persyaratan administrasi sebagai 

berikut: 

a. Scan Pas foto terbaru ukuran 4x6; 

b. Scan Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah; 

c. Scan FC Ijazah terakhir dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sekurang-kurangnya 

S1; 

d. Scan Daftar Riwayat Hidup dengan mencantumkan Daftar Pengalaman Kerja serta 

dilengkapi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi; 

e. Scan KTP elektronik  dengan ketentuan syarat usia terhitung pada tanggal 15 

September 2021, 

 

 

PEMERINTAH KOTA DEPOK 
PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS  

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA 
DARI UNSUR PEMERINTAH DAERAH 

Sekretariat: Gedung Balaikota Depok Lt.III Jl. Margonda Raya No.54 Depok 



f. Scan Surat pernyataan ditandatangi di atas meterai Rp.10.000,- bahwa tidak pernah 

dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau 

Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang 

dipimpinnya dinyatakan pailit, tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidak sedang 

menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, 

dan/atau calon anggota legislatif. 

2. Surat lamaran beserta berkas persyaratan administrasi discan dalam format pdf dan 

dikirimkan ke alamat email: pansel_pdamdepok@depok.go.id 

3. Pelamar dianggap melakukan pendaftaran apabila mengirimkan surat lamaran dilengkapi 

dengan berkas persyaratan administrasi dalam masa pendaftaran. 

II. JADWAL SELEKSI 

No Uraian Waktu 

1. Pendaftaran 13 -15 September 2021 

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi 17 September 2021 

3. Uji Kelayakan dan Kepatutan 20 - 21 September 2021 

4. Pengumuman hasil UKK 27 September 2021 

 

III. KETENTUAN LAIN-LAIN  

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya; 

2. Surat lamaran beserta seluruh dokumen kelengkapannya menjadi milik panitia seleksi; 

3. Pelamar dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan; 

4. Pelamar yang menyampaikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan 

akan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku; 

5. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 

6. Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Dewan 

Pengawas PDAM Tirta Asasta dari Unsur Pemerintah Daerah melalui situs 

www.depok.go.id dan www.pdamdepok.go.id; 

7. Apabila terdapat perubahan jadwal, maka akan disampaikan pada website 

www.depok.go.id dan www.pdamdepok.go.id. 

 

 

Depok, 13 September 2021 

Ketua Panitia Seleksi 

 

 

TTD  

 

Dr. Bambang Heru Susanto, ST, MT 
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