
PEMILIHAN BUJANG GADIS KAB. TANJAB TIMUR 2018 

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. TANJAB TIMUR 
 email : pariwisatatanjabtim@gmail.com 

Persyaratan peserta: 
• Warga negara indonesia 

• Pria & wanita utusan dari kab./kota, pelajar, mahasiswa serta umum Se-

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

• Usia minimal 16 s.d 24 tahun (terhitung 1 januari 2018)  

• Tinggi badan minimal bujang 165cm, gadis 160cm berat badan proporsional 

• Sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat dengan masalah hukum dan bebas 

narkoba 

• Memiliki karakter moral, berkepribadian baik, berpenampilan menarik, berbakat, 

kreatif, dan berwawasan luas 

• Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa 

indonesia  

• Memiliki wawasan di bidang budaya dan pariwisata local 

• Disiplin, cerdas, menarik, mandiri, berinisitaif dan bertanggung jawab 

• Belum pernah menikah dan tidak akan menikah selama 1 (satu) tahun dalam 

menjalankan tugas sebagai Bujang Gadis Kab. Tanjab Timur  

Lampiran yang harus di sertakan: 
• Surat izin orangtua/wali 

• Surat rekomendasi Sekolah / Kampus / Kecamatan 

• Fotokopi akte kelahiran 

• Fotokopi kartu keluarga 

• Fotokopi kartu tanda penduduk / kartu pelajar / kartu mahasiswa 

• Fotokopi piagam penghargaan yang pernah diterima 

• Foto terbaru closeup dan fullbody memakai kaos putih polos, celana Jeans 

warna biru muda, Bujang menggunakan sepatu kets warna bebas, Gadis 

menggunakan heels warna bebas dan latar belakang foto berwarna putih 

masing-masing 1 lembar berukuran 4r beserta softcopy dalam bentuk cd/dvd 
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Penting! 

• Calon peserta harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam persyaratan 

peserta  

• Calon peserta diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia. 

• Formulir yang telah diisi beserta persyaratan lainnya diserahkan kepada panitia 

pelaksana paling lambat tanggal 15 Oktober 2018, batas waktu pukul 10.00 wib 

disekretarian pendaftaran. 

• Peserta wajib mengikuti acara technical meeting pada tanggal yang sudah 

ditentukan dan tidak bisa diwakilkan. 

• Peserta mengikuti audisi yang telah dijadwalkan oleh panitia pelaksana. 

Waktu dan tempat pendaftaran: 

- pendaftaran dibuka dari tanggal 5 s.d 15 oktober 2018 

 Jam Kantor Pukul 09.00 – 15.00 Wib 

- sekretariat panitia pemilihan Bujang Gadis Kab. Tanjung Jabung Timur di 

 Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga 

 Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kel. Rano 

Kec. Muara Sabak Barat 

 

contact person: 

Sekretariatan  :  
Digdo   : 0853-6787-4614 
Hendri   : 0811-7411-190 
Kak Icha  : 0852-2062-1278 (DisParbudpora) 
 
 


