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TENTANG
REKRUITMEN PEGAWAI ASN NON-PNS
DI LINGKUNGAN RSD KETAPANG
TAHUN 2021
Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Pegawai Non-ASN Nomor :
810/ 378/434.303/2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN Non PNS di
Lingkungan Rumah Sakit Daerah Ketapang Tahun Anggaran 2021, maka Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang akan melaksanakan
seleksi penerimaan Pegawai ASN Non PNS sebagaimana rincian dan ketentuan
sebagai berikut :
I. FORMASI KEBUTUHAN
1. Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN Non PNS di lingkungan Rumah Sakit
Daerah Ketapang sebanyak 5 (lima) formasi sebagai berikut:
NO
1.
2.

FORMASI JABATAN

JUMLAH
KEBUTUHAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Radiografer

1

D-III Radiografer

Penata Anastesi

1

D-III/ D-IV Penata Anastesi

II. PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri

atau pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta
Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, serta
merupakan lulusan dari Lembaga Pendidikan dan Program Studi yang
terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Dalam
Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes);
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar,
dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah yang wajib
diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi;
8. Berkelakuan baik;
9.

Memiliki KTP

10. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat
puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar;
11. Sanggup

bekerja

sesuai

dengan

kompetensinya,

termasuk

dalam

penanganan COVID 19 (selama masa pandemik COVID 19);

III. POIN TAMBAHAN
1.

Poin tambahan akan diperoleh pelamar apabila mempunyai surat
keterangan masa kerja/pengalaman kerja

2.

Jika

pelamar

memiliki

sertifikat

pelatihan

yang

sesuai

dengan

kompetensinya maka akan mendapatkan poin tambahan.

IV. MEKANISME KONTRAK KERJA
1.

Masa kontrak Pegawai ASN Non PNS di RSD Ketapang akan dimulai sejak
lolos dan diterima sebagai tenaga di RSD Ketapang;

2.

Kompensasi Jasa Pelayanan / Gaji akan ditetapkan berdasarkan tanggung
jawab dan resiko yang ada dalam setiap formasi jabatan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dengan mengacu kepada Upah Minimum
Kabupaten (UMK);

3.

Jam Kerja ditetapkan sesuai dengan jam pelayanan dan jam operasional
Rumah Sakit, serta dalam bentuk pengaturan shift.

V. TATA CARA PENDAFTARAN
1.

Calon pelamar seleksi penerimaan pegawai Non - ASN dapat melakukan
pendaftaran melalui website https://dinkes.sampangkab.go.id dan wajib
memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku;

2.

Untuk melakukan pendaftaran secara online, wajib mempersiapkan NIK
(Nomor Induk Kependudukan) calon pelamar dan Nomor Kartu Keluarga;

3.

Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran online dan mengunggah
(upload) hasil scan dokumen pada website https://dinkes.sampangkab.go.id
bentuk image (.jpg/.jpeg.png) atau berupa pdf sesuai dengan ketentuan
pada setiap jenis dokumen, meliputi :
a.

Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam,
menggunakan huruf tegak bersambung, dan ditandatangani asli di atas
materai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Pegawai
Non-ASN Kabupaten Sampang, wajib mencantumkan nomor HP
aktif dan email yang dapat dihubungi pada surat lamaran dimaksud.
Contoh surat lamaran sebagaimana terlampir;

b.

Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir;

c.

Asli Transkrip Nilai Akademik;

d.

Pas photo warna berlatar belakang merah rasio 3 : 4 dengan ukuran
minimal 120 kb dan maksimal 200 kb;

e.

Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang masih
berlaku.

5. Tenaga kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai
dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh :
a.

Bagi tenaga Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Gigi
Indonesia (KKGI);

b.

Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga
Kesehatan Indonesia (MTKI);

c.

Melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) asli dan masih berlaku,
diupload

dalam

bentuk

scan.

Surat

Tanda

Registrasi (STR)

sementara,

internship,

copy

legalisir

dan

semacamnya

tidak

diperbolehkan.
6.

Untuk dokumen pendukung (bukti pengalaman kerja atau sertifikat keahlian
yang dijadikan dasar untuk penambahan nilai) silahkan diupload pada
menu dokumen;

7.

Semua dokumen dimaksud diunggah dalam bentuk soft copy dengan
ukuran maksimal file tipe .pdf 300 Kb dan untuk file foto tipe .jpg 200 Kb;

8.

Pelamar tidak perlu mengirimkan hard copy berkas lamaran kepada panitia
(paperless) dan pelamar wajib membaca dengan teliti pengumuman ini.

10. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi selanjutnya mengikuti Seleksi
Kompetensi berupa ujian tulis;
11. Peserta dengan rangking nilai tertinggi sesuai dengan kuota jumlah formasi
jabatan selanjutnya akan diterima sebagai Pegawai ASN Non PNS di RSD
Ketapang;
VI. MATERI SELEKSI
1.

Seleksi Kompetensi menggunakan ujian tulis dengan materi sesuai dengan
formasi jabatan yang dipilih;

2.

Poin akhir adalah jumlah poin yang diperoleh pada ujian tulis dengan poin
tambahan (bagi yang memiliki poin tambahan);

3. Apabila pada poin akhir masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada
usia tertinggi;
4.

Tes wawancara dilaksanakan setelah mengikuti ujian tulis.

VII. JADWAL SELEKSI (tentatif)

NO

TAHAPAN

WAKTU

1

Pengumuman

12 Maret 2021

2

Pendaftaran

3

Pengumuman hasil seleksi administrasi
dan jadwal Seleksi Kompetensi

15 Maret 2021

4

Ujian Tulis dan Wawancara

16 Maret 2021

5

Pengumuman lulus seleksi

17 Maret 2021

12-14 Maret 2021

12

Contoh surat lamaran
Sampang, …. Maret 2021
Kepada :
Yth. Ketua Panitia Seleksi
Pegawai Non-ASN Kab. Sampang
di
SAMPANG
Perihal : Permohonan untuk diangkat
sebagai Pegawai Non-ASN di RSD Ketapang
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Tempat dan Tanggal lahir
:
Jenis Kelamin
:
Agama
:
Pendidikan
:
Alamat
:
Jabatan yang dilamar
:
Nomer HP
:
Alamat e-mail
:
Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya diangkat menjadi
Pegawai Non ASN di lingkungan Rumah Sakit Daerah Ketapang. Berkaitan dengan hal
tersebut, sebagai bahan pertimbangan kami sertakan scanning kelengkapan berkas sebagai
berikut:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
2. ljazah asli;
3. Transkrip Nilai Akademis asli;
4. Pas foto warna berlatar belakang merah;
5. Ijazah Profesi / Surat Tanda Registrasi (STR) asli ;
6. Dokumen tambahan …………
Semua dokumen persyaratan yang kami sampaikan adalah benar, dan kami siap
untuk menerima segala resiko apabila ternyata dokumen yang kami sampaikan dimaksud
tidak benar.
Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya besar harapan kami untuk
dapatnya diangkat menjadi Pegawai Non ASN di lingkungan Rumah Sakit Daerah
Ketapang.
Hormat Saya

Materai
10.000
...............................

