
 
 

 

 

Nomor : PDBPRBK/SK/Dir/ 27/IV/2018 

Tanggal :  11 April 2018 

 

PEDOMAN PENERIMAAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 

BANK KLATEN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 

 

PD. BPR BANK KLATEN menyelenggarakan seleksi penerimaan Pegawai dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

 

I. JENIS DAN JUMLAH FORMASI YANG DIBUTUHKAN 

 Formasi yang dibutuhkan sebanyak 20 (dua puluh) Pegawai dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Tenaga Marketing (Kode : AO) sebanyak : 10 Orang. 

2. Tenaga Teller (Kode : TL) sebanyak : 3 Orang. 

3. Tenaga Administrasi (Kode : ADM) sebanyak 2 Orang. 

4. Tenaga Legal (Kode : LG) sebanyak 1 Orang. 

5. Tenaga IT (Kode : IT) sebanyak 2 Orang. 

6. Tenaga Pajak (Kode : PJ) sebanyak 1 Orang. 

7. Tenaga Audit Internsl (Kode : AI) sebanyak 1 Orang.  

 

II. PERSYARATAN UMUM DAN PENDIDIKAN 

1. Warga Negara Republik Indonesia. 

2. Laki-laki / Wanita, Pendidikan minimal D III / Strata 1 

3. Indeks Prestasi Kumulatif ( IPK ) minimal 2,75 (PTS/PTN) 

4. Usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh tahun) terhitung sampai dengan tanggal31 Desember 

2018. 

5. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana 

kejahatan; 

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan 

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Anggota POLRI / TNI atau diberhentikan tidak 

dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Anggota 

POLRI/TNI;  

8. Mempunyai pendidikan, keahlian, kecakapan dan keterampilan yang dibutuhkan; 

9. Memiliki reputasi keuangan yang baik;  

10. Penampilan menarik dan berkelakuan baik; 

11. Sehat jasmani dan rohani; 

12. Berkepribadian dinamis, komunikatif serta memiliki motivasi kerja yang tinggi; 

13. Diutamakan domisili di wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya. 

14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja dan wilayah operasional PD. BPR Bank 

Klaten; 

15. Kualifikasi persyaratan khusus untuk masing-masing formasi : 

 

 

No Formasi (Kode) Kualifikasi/Persyaratan 

1 Account Officer 

(AO) 

a. Pendidikan serendah-rendahnyaDiploma III (D-III) 

semua jurusan. 

b. IPK serendah-rendahnya 2,75 (PTN/PTS). 



 

c. Menguasai Microsoft Office. 

d. Mempunyai SIM C dan mampu mengendarai motor 

e. Diutamakan mempunyai pengalamankerja di 

lembaga keuangan (denganmelampirkan surat 

keteranganpengalaman kerja dan sertifikatkeahlian 

yang dimiliki). 

2 Teller (TL) a. Pendidikan serendah-rendahnyaDiploma III (D-III) 

semua jurusan. 

b. IPKserendah-rendahnya 2,75 (PTN/PTS). 

c. Menguasai Microsoft Office, 

d. Penampilan menarik. 

e. Diutamakan mempunyai pengalamankerja di 

lembaga keuangan (denganmelampirkan surat 

keteranganpengalaman kerja dan sertifikatkeahlian 

yang dimiliki). 

3 Teknik Informatika 

(IT) 

a) Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III (D-III) 

Teknik Informatika 

b) IPK serendah-rendahnya 2,75 (PTN/PTS). 

c) Paham Jaringan/Networking,SQL,MYSQL, Web 

Server, API Database, menguasai dasar salah satu 

pemrograman Delphi, PHP, Java OOP, Android 

Studio,menjadi nilai tambah 

d) Diutamakan mempunyai pengalaman kerja di 

lembaga keuangan (dengan melampirkan surat 

keterangan pengalaman kerja dan sertifikat keahlian 

yang dimiliki). 

 

4 Legal (LG) a. Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1(S1) jurusan 

Hukum. 

b.  IPK serendah-rendahnya 2,75 (PTN/PTS). 

c. Menguasai Microsoft Office, 

d. Diutamakan mempunyai pengalaman kerja di 

lembaga keuangan (dengan melampirkan surat 

keterangan pengalaman kerja dan sertifikat keahlian 

yang dimiliki). 

e. Memiliki kemampuan investigatif. 

f. Paham tentang hukum pidana dan perdata 

 

5 Pajak  (PJ) a. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III (D-III) 

jurusan Akuntansi/Perpajakan. 

b. IPK serendah-rendahnya 2,75 (PTN/PTS). 

c. Menguasai Microsoft Office. 

d. Diutamakan mempunyai pengalaman kerja di 

lembaga keuangan. 

e. Memiliki sertifikasi Brevet A dan B 

6 Administrasi (ADM) a. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III (D-III) 

semua jurusan. 

b. Indek Prestasi Komulatif (IPK)serendah-rendahnya 

2,75 (PTN/PTS). 

c. Menguasai Microsoft Office. 

d. Penampilan menarik. 

7 Audit Internal (AI) a. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III (D-III) 

semua jurusan. 

b. IPK serendah-rendahnya 2,75 (PTN/PTS). 

c. Menguasai Microsoft Office. 

d. Diutamakan mempunyai pengalaman kerja di 

lembaga keuangan (dengan melampirkan surat 



 

keterangan pengalaman kerja dan sertifikat keahlian 

yang dimiliki). 

e. Memiliki kemampuan investigatif serta mampu 

bekerja dengan kondisi yang menekan. 

 

III. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Peserta melakukan pendaftaran melalui PD BPR BANK KLATEN PO BOX 555 KLATEN, 

dengan amplop coklat tertutup dengan mencantumkan jabatan yang dipilih pada pojok 

sebelah kanan atas. 

 Paling lambat diterima pada tanggal 24 April 2018 cap POS. 

2. Peserta melakukan pendaftaran melalui email ke :recruitbankklaten@itreeconsult.com 

paling lambat diterima pada tanggal 24April 2018, Jam : 24.00 WIB; dengan 

mencantumkan jabatan yang diinginkan disebelah atas surat lamaran. 

Paling lambat diterima pada tanggal 24 April 2018, Jam : 24.00 WIB;  

3. Dengan melampirkan, antara lain: 
a. Surat lamaran ditandatangani sendiri, berbahasa Indonesia, tanpa materaiditujukan 

kepada DIREKTUR UTAMA PD. BPRBank Klaten dan dalam surat lamaran harus 

ditulis selengkaplengkapnya,meliputi : nama lengkap (semua gelar lengkap ditulis 

dibelakang nama), jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap(Jalan, Desa, 

Dusun, RT, RW, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, KodePos), nomor 

telepon/handphone, pendidikan terakhir; 

b. Daftar Riwayat Hidup; 

c. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah terakhir yang dipersyaratkan (bukan ijazah sementara 

/ surat keterangan lulus / bukti yudisium atau sejenisnya)yang sudah dilegalisasi oleh 

Pejabat yang berwenang; 

d. 1 (satu) lembar foto copy Transkrip Akademik yang sudah dilegalisasi olehPejabat 

yang berwenang; 

e. 1 (satu) lembar foto copy E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Surat Keterangan yang 

dilegalisasi oleh Pejabat Berwenang; 

f. 1 (satu) lembar foto copy SIM C; 

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)yang masih 

berlaku dari Kepolisian Republik Indonesia dan dilegalisasioleh Pejabat yang 

berwenang; 

h. Asli Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atauPuskesmas;  

i. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar 

 

 

IV. TAHAP SELEKSI : 

 

1. Jadwal Seleksi : 

 

1. 18 April 2018 Pemasangan Iklan di Media Cetak koran Solo Pos 

2. 18-24 April 2018 Penerimaan berkas lamaran 

3. 25-26 April 2018 Seleksi berkas dari data lamaran yang telah masuk 

sesuai kualifikasi yang ditentukan. 

4. 27 April 2018 Proses pemanggilan kandidat yang dinyatakan lolos 

administrasi dengan cara dikirim email, SMS, WA atau 

telepon. 

 

5. 28 April 2018 a. Melakukan proses seleksi awal yaitu psikotes pada 

seluruh kandidat yang lolos seleksi administrasi. 

b. Cut Off untuk hasil psikotes awal. 

c. Diskusi kelompok (FGD) untuk kandidat yang lolos 

tahap psikotes. 

6. 29 April 2018 a. Dilakukan wawancara kepada kandidat dengan 

model panel. 



 

b. Kandidat akan diwawancara oleh 2 pewawancara 

(Praktisi Perbankan dan Psikolog). 

7. 4 Mei 2018 Pelaporan hasil seleksi dalam bentuk softcopy 

berdasarkan tahapan test. 

 

2. Peralatan dan kelengkapan yang harus dibawa pada saat ujian : 

a. SIM/KTP Asli 

b. Peralatan Tulis (Bolpoint, Pensil HB & Penghapus) 

c. Peserta wajib mengenakan pakaian : aturan kemeja putih  polos, bawahan hitam 

d. Peserta dilarang merokok, membawa alat tulis hitung dan mengaktifkan alat 

komunikasi pada waktu pelaksanaan 

3. Peserta hadir tepat waktu sesuai undangan, 

4. Peserta tes wajib mengikuti semua tahapan seleksi apabila tidak mengikuti salah satu 

tahapan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur 

 

 

V. PENGUMUMAN HASIL PENYARINGAN / UJIAN 

1. Pada Tahap seleksi administrasi hanya akan dipanggil yang lolos seleksi. 

2. Penyaringan/Ujian menggunakan sistem gugur pada tahap seleksi awal, yaitu psikotest. 

3. Pengumuman hasil Seleksi awal (lolos tahap psikotest) akan diumumkan melalui penempelan 

di papan pengumuman di lokasi tes  pada hari Sabtu, 28 April 2018. 

4. Peserta tes yang dinyatakan lolos, akan melanjutkan proses tahap selanjutnya sedangkan 

peserta yang tidak lolos tahap psikotest otomatis dinyatakan GUGUR dan tidak dapat 

melanjutkan proses selanjutnya. 

5. Pengumuman hasil penyaringan / ujian didasarkan pada hasil Psikotest, Diskusi Kelompok 

serta Uji Kompetensi (Tes tertulis, Wawancara Kompetensi). 

6. Bagi peserta yang lolos pada tahap seleksi (tahap akhir), wajib melakukan : 

a. Tes  bebas narkoba yang ditunjukan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Dari Rumah 

Sakit Pemerintah; 

b. Menandatangani kontrak kerja serta hak dan kewajiban. 

c. Menandatangani Pakta Integritas 

d. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- (contoh dapat diunduh di: 

www.bankklaten.co.id ) yang berisi: 

1) Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

khususnya di bidang perbankan;  

2) Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah 

diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dalam waktu 20 (dua 

puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;  

3) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota POLRI/TNI atau diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; 

4) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri 

Sipil/Anggota POLRI/TNI; 

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah kerja dan wilayah operasional PD. BPR Bank 

Klaten. 

 

7. Peserta yang lolos wawancara namun tidak mengumpulkan surat keterangan bebas narkoba 

atau dinyatakan positif (+) menggunakan narkoba maka peserta dinyatakan GUGUR. 

8. Bagi Peserta yang dinyatakan lolos (diterima) sebagai Pegawai PD.BPR Bank Klaten akan 

diundang untuk mendaftar ulang sebagai bukti bahwa Peserta menerima untuk diterima 

sebagai Pegawai PD. BPR Bank Klaten dan bagi Peserta yang tidak hadir secara otomatis 

dinyatakan gugur dan/atau mengundurkan diri. 

9. Disetiap Posisi yang dibutuhkan komposisi peserta yang lolos dibuat dalam bentuk ranking. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika peserta yang dinyatakan lolos, tidak 

mendaftar ulang, gugur atau mengundurkan diri, maka diambilkan ranking yang 

dibawahnya. 

 



 

 

VI. LAIN-LAIN 

 

1. Contoh format Surat Pernyataan dapat diunduh di www.bankklaten.co.id 

2. Bagi Pelamar yang terbukti melakukan perjokian, percaloan dan atau memberikan 

keterangan palsu dinyatakan TIDAK LULUS / GUGUR dan akan dikenakan sanksi hukum 

yang berlaku; 

3. Selama pelaksanaan rekuitmen Pegawai PD. BPR Bank Klaten,Panitia rekuitmen pegawai 

tidak diperbolehkan menerima /melayani surat lamaran / berkas lamaran secara 

langsung dari Pelamar dan/atau pihak lain yang dipersamakan dengan itu; 

4. Seluruh dokumen lamaran yang telah diserahkan menjadi hak milik Panitia rekuitmen Pegawai 

PD. BPR Bank Klaten dan tidak dapat diminta kembali dalam bentuk apapun; 

5. Seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya (Gratis). 

6. Keputusan Panitia rekuitmen Pegawai PD. BPR Bank Klaten Tahun 2018 bersifat mengikat 

dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

VII. PENUTUP : 

 Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Direksi. 

Ditetapkan di Klaten 

Pada tanggal 11 April  2018 

 

DIREKSI 

 PD BPR BANK KLATEN 

KABUPATEN KLATEN 

 

MENGETAHUI 

DEWAN PENGAWAS  

 

 


