PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIAT

DAERAH

JL. KYAI SINGKIL NO. 7 TELP. (0291) 685322
htt : //ww.demakkab.go.id e-mail : setda@demakkab.go.id
DEMAK - 59511

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/ 01
Pemerintah Kabupaten Demak memberikan kesempatan kepada para tenaga
profesional untuk ikut seleksi dalam bursa Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit
Pemerintah Daerah (BAPAS) Kabupaten Kabupaten Demak dengan ketentuan sebagai
berikut :
I.

PERSYARATAN UMUM :
1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun
Daerah;
5. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan
yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
6. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
7. memiliki kompetensi, integritas dan reputasi dibidang keuangan;
8. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah
sakit umum daerah Sunan Kalijaga Kab. Demak;
9. Bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada BPR,
Bank Umum , Perusahaan swasta dan atau jabatan lainnya yang berhubungan
dengan lembaga keuangan dan perbankan ;
10. Bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan
fungsional pada lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten;
11. Bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2
(dua) Lembaga Keuangan Mikro lain;
12. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
13. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa
keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5
(lima) tahun terakhir;
15. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan
pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
II. PERSYARATAN KHUSUS :
A. Calon Direksi dari Pegawai Perusda PD. BKPD (BAPAS) Kab. Demak :
1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya berpendidikan Strata
1 (S1);
2. telah berpengalaman operasional di bidang perbankan atau keuangan
sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
3. berusia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mengajukan
lamaran;
4. diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan
perbankan di dalam negeri atau luar negeri, dibuktikan dengan sertifikat atau
surat keterangan lainnya yang mendukung;
5. membuat dan menyajikan corporate plan untuk pengembangan PD. BKPD
(BAPAS) Kab. Demak yang disampaikan pada saat uji fit and propert test;
6. Bersedia mengganti biaya seleksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh
lima juta rupiah) apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus yang
dinyatakan dengan surat pernyataan tertulis diatas materai Rp.6.000,- (enam
ribu rupiah).
7. Bersedia membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan apabila
ternyata diketahui bahwa dokumen tersebut tidak benar maka pelamar
dinyatakan gugur dan atau bersedia dikenai sanksi gugatan secara perdata
dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
B. Calon Direksi dari Luar Pegawai Perusda PD. BKPD (BAPAS) Kab. Demak :
1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya berpendidikan Strata
1 (S1);
2. pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga perbankan minimal 1 (satu)
tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan
sebelumnya dengan penilaian baik;
3. berpengalaman di bidang pendanaan dan perkreditan minimal 1 (satu) tahun
dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan
sebelumnya dengan penilaian baik;

4. pernah mengikuti pelatihan manajemen keuangan dan perbankan di dalam
negeri atau luar negeri dibuktikan dengan foto copy piagam atau sertifikat
yang dilegalisir oleh lembaga penyelenggara;
5. berusia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mengajukan
lamaran;
6. membuat dan menyajikan corporate plan untuk pengembangan PD. BKPD
(BAPAS) Kab. Demak yang disampaikan pada saat uji fit and propert test yang
diatur lebih lanjut oleh Bupati.
7. Bersedia mengganti biaya seleksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh
lima juta rupiah) apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus yang
dinyatakan dengan surat pernyataan tertulis diatas materai Rp.6.000,- (enam
ribu rupiah).
8. Bersedia membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan apabila
ternyata diketahui bahwa dokumen tersebut tidak benar maka pelamar
dinyatakan gugur dan atau bersedia dikenai sanksi gugatan secara perdata
dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
III. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Peminat membuat surat lamaran ditulis dengan tangan sendiri bermaterai Rp.
6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Demak Cq. Asisten
Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Demak selaku Ketua Panitia
Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BAPAS)
Kabupaten Demak, Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak ;
2. Lampiran surat lamaran :
a. Foto copy KTP yang masih berlaku dilegalisasi Camat setempat , 1 lembar;
b. Foto copy ijazah dan transkip akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang.
Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah :
-

PTN/PTS

oleh

Ketua/Pembantu

Ketua

Bidang

Akademik,

Dekan

/Pembantu Dekan bidang Akademik;
- Untuk ijazah dari luar negeri harus mendapatkan pengakuan dan
pengesahan dari Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas RI.
c. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena
melakukan tindak pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan
dengan keterangan dari Pengadilan Negeri;
d. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatau nadan usaha
dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dibuktikan dengan
keterangan dari Pengadilan Negeri;

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
f.

Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah
Sunan Kalijaga Kab. Demak;

g. Pas foto berwarna terbaru dengan background warna merah ukuran 4x6
sebanyak 3 lembar, sebaliknya ditulis nama dan alamat;
h. Daftar riwayat hidup lengkap dan mencantumkan dua nama atasan/mantan
atasan sebagai referensi beserta nomor telephone/handphone;
i.

Surat keterangan/referensi dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya bagi
pelamar umum;

j.

Foto copy sertifikat pelatihan/pendidikan/piagam manajemen keuangan dan
perbankan;

k.

Surat pernyataan kesanggupan secara tertulis diatas materai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) yang meliputi kesanggupan :
-

mengganti biaya seleksi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah) apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus;

-

surat pernyataan bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas sebagai Direksi;

-

surat pernyataan kebenaran dokumen;

contoh format surat pernyataan sebagaimana lampiran II Pengumuman ini.
l.

surat pernyataan secara tertulis diatas materi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
yang meliputi :
- bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Anggota direksi pada
BPR, Bank Umum , Perusahaan swasta dan atau jabatan lainnya yang
berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan ;
- bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan
fungsional pada lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten;
- bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Dewan Komisaris
lebih dari 2 (dua) Lembaga Keuangan Mikro lain;
- tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha
jasa

keuangan

dan/atau

perekonomian

berdasarkan

keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
contoh format surat pernyataan sebagaimana lampiran III Pengumuman
ini.

3. Berkas-berkas (surat lamaran beserta lampirannya) dimasukkan dalam stopmap
tertutup berwarna biru, di halaman sampul ditulis nama pelamar, alamat lengkap
dan nomor telepon yang mudah dihubungi,

dan dikirim

melalui kantor pos

kepada Bupati Demak Cq. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda
Kab. Demak selaku Ketua Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Daerah Badan
Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak,
paling lambat tanggal 21 September 2015 cap pos.
IV. PROSES SELEKSI
1. Proses seleksi meliputi :
a. Seleksi kelengkapan syarat dan administrasi;
b. Psikotest;
c. Fit and Propert Test;
d. Pemaparan Corporate Plan;
2. Waktu dan tempat Pelaksanaan psikotest , fit and propert test, serta pemaparan
Corporate

Plan

akan

diberitahukan

lebih

lanjut

melalui

surat/telephone/handphone.
V. LAIN-LAIN
1. Pendaftaran dan seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
2. Bagi pelamar yang memberi keterangan palsu dinyatakan GUGUR;
3. Bagi Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan
ketentuan romawi

III dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan TIDAK

BERHAK mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Hasil seleksi akan diumumkan di Papan Pegumuman Sekretariat Daerah
Kabupaten Demak serta diberitahukan kepada Calon Direksi melalui kantor pos;
5. Berkas lamaran beserta lampirannya menjadi milik Panitia Seleksi/Pemerintah
Kabupaten Demak;
6. Panitia tidak melayani surat-menyurat dan konfirmasi melalui telepon/alat
komunikasi lainnya;
7. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam tahapan-tahapan seleksi dan
ternyata mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi berupa penggantian
biaya penyelenggaraan seleksi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah);
8. Keputusan Panitia TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.

Demak, 29 Agustus 2015
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESRA SEKDA KAB. DEMAK
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI
CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
PEMERINTAH DAERAH (BAPAS)
KABUPATEN DEMAK
WINDU SUNARDI,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 195911111986071001

Lampiran I
Pengumuman Rekrutmen Direksi
PD. BKPD (BAPAS) Kab. Demak
Nomor : 800/01

WAJIB ditulis tangan sendiri, tinta
hitam dan berbahasa Indonesia

Tanggal : 29 Agustus 2015

................., .......................................

Lampiran

: ….. lembar

Perihal

: Pendaftaran Calon Direksi

Kepada Yth

PD. BKPD (BAPAS)

Bupati Demak
Cq. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra

Kab. Demak

selaku Ketua Panitia Seleksi Direksi
PD. BKPD (BAPAS) Kab. Demak
diDemak

Memperhatikan Pengumuman Nomor 800/01 tanggal 29 Agustus 2015 , bersama ini dengan hormat
saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Tempat, tanggal lahir

:

Alamat lengkap

:

No. HP/Telp

:

Pendidikan

:

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi rekrutmen Direksi Perusahaan Daerah Badan
Kredit Pemerintah Daerah (BAPAS) Kab. Demak.
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir saya sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar yang telah diketahui oleh Camat;
2. Fotocopy ijasah dan transkip akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan
dengan keterangan dari Pengadilan Negeri;
4. Surat keterangan tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha

dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari RSU Sunan Kalijaga;
7. Pas foto berwarna terbaru dengan background warna merah ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar,
sebaliknya ditulis nama dan alamat;
8. Daftar riwayat hidup lengkap dan mencantumkan dua nama atasan/mantan atasan sebagai
referensi dan nomor telephone;

9. Surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operaisonal di bidang lembaga jasa
keuangan/perbankan yang dibuktikan dari surat keterangan/keputusan pengangkatan dari
perusahaan tempat bekerja sebelumnya;
10. Foto copy sertifikat pelatihan/pendidikan/piagam penghargaan (bila ada)
11. Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- untuk :
a. Sanggup bekerja penuh waktu;
b. Sanggup untuk mengganti biaya seleksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah) apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus;
c. Bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Anggota direksi pada BPR, Bank Umum ,
Perusahaan swasta dan atau jabatan lainnya yang berhubungan dnegan lembaga keuangan
dan perbankan ;
d. Bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional pada
lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten;
e. Sanggup menyerahkan jaminan kepada Perusahaan Daerah BKPD (BAPAS) Kab. Demak;
12. Surat Pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- :
a. bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Anggota direksi pada BPR, Bank Umum ,
Perusahaan

swasta

dan

atau

jabatan lainnya yang

berhubungan dengan lembaga

keuangan dan perbankan ;
b. bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional pada
lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten;
c. bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua)
LKM lain;
d. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan
dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
13. Surat Pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- tentang kebenaran dokumen.
Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat saya,

Materai
ttd

Rp. 6.000,Nama lengkap

Lampiran II
Pengumuman Rekrutmen Direksi
PD. BKPD (BAPAS) Kab. Demak
Nomor : 800/01
Tanggal : 29 Agustus 2015

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini , saya :

Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya terpilih menjadi Calon Direksi Perusahaan Daerah Badan
Kredit Pemerintah Daerah (BKPD) Kab. Demak masa jabatan Tahun 2015-2019, maka saya :
1. Sanggup bekerja penuh;
2. Sanggup untuk mengganti biaya seleksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus;
3. Bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Anggota direksi pada BPR, Bank Umum ,
Perusahaan swasta dan atau jabatan lainnya yang berhubungan dnegan lembaga keuangan dan
perbankan ;
4. Bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional pada lembaga
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten;
5. Sanggup menyerahkan jaminan kepada Perusahaan Daerah BKPD (BAPAS) Kab. Demak;

Demikan surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian saya tidak memenuhi pernyataan
ini, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

..........., tanggal , bulan, dan tahun

Materai

ttd

Rp. 6.000,Nama lengkap

Lampiran III
Pengumuman Rekrutmen Direksi
PD. BKPD (BAPAS) Kab. Demak
Nomor : 800/01
Tanggal : 29 Agustus 2015

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini , saya :

Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. bersedia

tidak

memangku jabatan rangkap sebagai Anggota direksi pada

BPR, Bank Umum ,

Perusahaan swasta dan atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan
perbankan ;
2. bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional pada lembaga
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten;
3. bersedia tidak memangku jabatan rangkap sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain;
4. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau
perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Demikan surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian saya tidak memenuhi pernyataan
ini, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

..........., tanggal , bulan, dan tahun

Materai

ttd

Rp. 6.000,Nama lengkap

Lampiran IV
Pengumuman Rekrutmen Direksi
PD. BKPD (BAPAS) Kab. Demak
Nomor : 800/01
Tanggal : 29 Agustus 2015

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini , saya :

Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

Pendidikan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang saya lampirkan adalah benar dan apabila ternyata di
kemudian diketahui bahwa dokumen tersebut tidak benar maka saya bersedia dinyatakan gugur dan/atau
bersedia dikenai sanksi gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikan surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian saya tidak memenuhi pernyataan
ini, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

..........., tanggal , bulan, dan tahun

Materai

ttd

Rp. 6.000,Nama lengkap

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIAT

DAERAH

JL. KYAI SINGKIL NO. 7 TELP. (0291) 685322
htt : //ww.demakkab.go.id e-mail : setda@demakkab.go.id
DEMAK - 59511
PENGUMUMAN
NOMOR : 800/ 01
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SARI HUSADA
KABUPATEN DEMAK
PERTIODE TAHUN 2015-2019

Pemerintah Kab. Demak membuka lowongan untuk Calon Direksi Perusahaan Daerah Badan
Kredit Pemerintah Daerah (BAPAS) Kabupaten Demak Masa Jabatan 2015-2019 .
Syarat Umum :
1. warga negara Indonesia;
2. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (S1);
3. usia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
4. memiliki pengalaman operasional di bidang perbankan/lembaga keuangan mikro
minimal 1(satu) tahun;
5. Syarat lain yang dtetapkan.

Syarat dan ketentuan melamar dapat dilihat pada :
a. Website Pemerintah Kab. Demak www.demkkab.go.id
b. Papan Pengumuman Sekretariat Daerah Kab. Demak
Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak
c. Sekretariat Panitia Seleksi Direksi PD. Apotek Sari Husada Kab. Demak
Bagian Perekonomian Setda Kab. Demak
Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak Telp . (0291) 685322 pesawat 10
d. Papan Pengumuman Radio Suara Kota Wali Demak
Jl. Sultan Fatah No. 3 Demak Telp. (0291) 685839
e. Kantor PD. Badan Kredit Pemerintah Daerah (BAPAS) Kab. Demak
Jl. Kyai Palembang No. 136 Demak Telp. (0291) 685446
Demikian untuk menjadikan perhatian.

Demak, 29 Agustus 2015
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESRA SEKDA KAB. DEMAK
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI
CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
PEMERINTAH DAERAH (BAPAS)
KABUPATEN DEMAK

WINDU SUNARDI,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 195911111986071001

