
 

 

 
 

PENGUMUMAN 

PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA CIREBON   

PERIODE TAHUN 2015-2020 

                                                                    
Pemerintah Kota Cirebon melalui Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 

Cirebon, akan menyelenggarakan Pemilihan Calon Anggota BPSK Periode Tahun 2015-2020 sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri 
dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur Pelaku Usaha dan 3 (tiga) orang dari unsur Konsumen, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

I. SYARAT PENDAFTARAN 
1) Persyaratan Umum 

a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang 
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (Catatan Sipil, Camat, Lurah atau Notaris) dan diutamakan yang 
berdomisili di Kota Cirebon 

b. Usia paling rendah 30 (tiga puluh)  terhitung pada saat pendaftaran 
c. Mengisi Daftar Riwayat Hidup*); 
d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari 

Kepolisian RI setempat; 
e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah 

2) Persyaratan Khusus 
a) Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar; 
b) Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah dari Perguruan 

Tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan (bukan Ijazah sementara/bukan keterangan lulus/bukan bukti yudisium) 
yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;  

c) Calon yang berasal dari unsur Pemerintah berpangkat paling rendah Penata/Golongan III-c dan diutamakan yang tidak 
menjabat dalam jabatan struktural yang dibuktikan dengan menyampaikan fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat 
terakhir 

d) Calon yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM agar menyampaikan fotokopi Tanda Daftar Lembaga 
Perlindungan Konsumen (TDLPK) diutamakan yang terdaftar di Kota Cirebon 

e) Calon yang berasal dari Pelaku Usaha agar menyampaikan rekomendasi dari Organisasi Pelaku Usaha 
f) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen yang dibuktikan dengan keterangan dari 

instansi yang berwenang atau dalam bentuk surat pernyataan yang bermaterai cukup*) 
g) Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak sedang menjadi pengurus partai politik atau bersedia mengundurkan 

diri dari kepengurusan partai politik apabila terpilih menjadi anggota BPSK*) 
h) Surat pengusulan calon anggota BPSK dari pimpinan lembaga/instansi yang diwakilinya dan/atau surat ijin dari 

pimpinan SKPD bagi calon yang berasal dari unsur Pemerintah 
i) Mengisi dan menandatangani surat lamaran 

 
II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN  

1. Waktu pendaftaran dibuka mulai setiap hari dan jam kerja dari tanggal 25 Maret 2015 s.d 02 April 2015, diluar ketentuan 
tanggal tersebut lamaran yang masuk tidak akan diproses; 

2. Berkas lamaran beserta seluruh kelengkapannya dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :  
a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran ;  
b. Berkas dimasukkan ke dalam amplop ukuran folio 

3. Surat Lamaran*)  ditandatangani serta dimasukan dalam amplop ukuran folio yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemilihan 
Calon Anggota  BPSK Kota Cirebon Periode Tahun 2015-2020 dengan alamat Jalan dr Cipto Mangunkusumo No. 20 
Cirebon 45131 

 
III. KETENTUAN LAIN-LAIN  

a. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi yang akan diikutsertakan dalam proses pemilihan berikutnya 
yaitu uji kelayakan dan kepatutan serta wawancara 

b. Pemanggilan pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilakukan melalui website resmi Pemerintah Kota 
Cirebon dan/atau naskah dinas elektronik  

c. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak akan dipanggil dan berkas tidak akan dikembalikan 
d. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa informasi yang diberikan peserta tidak benar, maka Tim Pemilihan berhak 

untuk menggugurkan keikutsertaan yang bersangkutan sebagai peserta seleksi 
e. Keterangan lebih lanjut dan contoh-contoh formulir yang dipersyaratkan dapat diunduh pada website Pemerintah Kota 

Cirebon : www.cirebonkota.go.id  
 

Cirebon, 23 Maret 2015 
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPSK 

KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2015-2020 
 

*) format dapat diunduh di www.cirebonkota.go.id  
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