SELEKSI
PENERIMAAN
SDM

DIREKTUR PEMBIAYAAN
Bank NTB Syariah mengundang para bankir profesional untuk menjadi Direktur Pembiayaan
guna membangun perekonomian Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah menjadi Bank Umum
Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat.
A. Persyaratan Umum
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang sehat jasmani dan rohani;
2. Usia 35 – 55 tahun;
3. Pendidikan minimal sarjana Strata-1 (S1);
4. Bukan pengurus partai politik/anggota legislatif/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak rangkap jabatan pada lembaga lain.
B. Persyaratan Khusus.
1. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu
tertentu sebelum dicalonkan;
2. Tidak termasuk sebagai pihak yang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota
direksi, anggota dewan komisaris atau yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima)
tahun terakhir sebelum dicalonkan;
4. Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet dibuktikan dengan laporan BI
Checking atas nama yang bersangkutan;
5. Calon Direktur Pembiayaan tercatat masih aktif sebagai pejabat eksekutif di bank syariah
dan telah memiliki pengalaman sebagai pejabat eksekutif min 5 tahun;
6. Bersedia bertempat tinggal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Bersedia mengikuti seluruh proses seleksi yang ditetapkan oleh tim seleksi.
C. Tata Cara Pendaftaran
1. Mendaftarkan diri dan melengkapi berkas lamaran sebagai berikut :
a. Pas foto ukuran 4x6 berwarna dengan latar belakang putih 2 lembar;
b. Fotokopi tanda pengenal 1 lembar;
c. Daftar Riwayat Hidup ditandatangani diatas materai cukup (format berpedoman pada
lampiran II.F Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 /SEOJK.03/2016);
d. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
e. Fotokopi bukti sertifikasi manajemen risiko min. level 3 yang masih berlaku, disarankan
dengan bukti refreshment;
f. Fotokopi surat keterangan pengalaman sebagai pejabat eksekutif dari bank syariah;
g. Dokumen hasil BI Checking atas nama yang bersangkutan;
h. Fotokopi sertifikat pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti.
2. Seluruh berkas lamaran dikirimkan atau diantarkan langsung ditujukan kepada :
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
Divisi Konsultasi dan Asesmen
Jl. Kemang Raya No 35, Jakarta Selatan 12730
(UP. Patricia)
3. Waktu pendaftaran dibuka mulai Senin, 08/04/2019 s/d Minggu, 14/04/2019
D. Lain-lain
1. Hanya pelamar terbaik yang memenuhi persyaratan yang akan diikutsertakan dalam
tahapan proses seleksi selanjutnya;
2. Seluruh berkas lamaran akan menjadi milik Panitia seleksi dan tidak dapat diminta
kembali;
3. Keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat;
4. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
5. Seluruh proses seleksi akan diselenggarakan di Jakarta;
6. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia.

Demikian pengumuman ini disampaikan, dalam hal terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan dengan sebagaimana mestinya.
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