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PENERIMAAN RELAWAN  TENAGA KESEHATAN DALAM  PENANGANANAN  COVID 19
DI UPTD RSUD ASIH HUSADA LANGENSARI KOTA BANJAR

TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan,   serta adanya wabah pandemi virus Covid-19
yang  terjadi  di  seluruh  dunia  sehingga  Rumah  Sakit  membutuhkan  penambahan  tenaga  kesehatan  yang
mencukupi, maka  Pemerintaihan Kota Banjar membuka kesempatan kepada Warga Kota Banjar yang memniki
Integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Relawan Penanganan Covid 19  pada UPTD  RSUD Asih Husada
Langensari,  selama masa tanggap darurat  Pandemi Covid 19  dengan ketentuan sebagai berikut :

I,     pEErsvARATAN UMUM
a.    Warga Negara Indonesia  yang memiliki KTP / Kartu Kelunrga Kota Banjar
b.   Usia paling rendal 18 {d€palan Eel,as) tahun dan paling tingri `35 {Tiga Puhah lrirma) tahan prde saat

melamar;
c.    Tidak   permali   dipidana   dengan   pidana   penjara   berdasarkan   putusan   pengadilan   yang   sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
d.   Tidak   berkedudukan   sebagai   CPNS/PNS/Anggota   TNI/Polri   serta   Siswa   Sekolch   lkatan   Dinas

Pemerintah dan bukan calon peserta SKB Penerimaaan CPNS Formasi Tahun 2019 PL);
e.   Tidalk  pemah  a-iberhentihan  dengan hormat    atau  diberhentikan  tidak  dengan    .hormat    sebagai

CPNS/PNS/Anggota    TNI/Polri    atau    diberhentikan    tidak    dengan    hormat    sebagai    pegawai
BUMN/BUMD atau swasta;

f.     Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9,    Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
h`   Lama Konrak sampal dengan berakhirnys nasa darurat Covid 19;
i.     Bersedia  tidak mengundurkan diri sampai waktu berakhimya masa darurat  covid 19 ;
j.     Bersedia bekelia full time dan bekerja shif.

IL   pERsv      TAN unsus
a.    Memiliki STR  yangmasih berlaku;
b.   Memiliki 'Seri:ffilcat BTCLs bagi jabatan perawat dan AThs/AELs bagi Dokter
c.    Bagi pelamar perempuan.pada saat melamar tidak dalam keadaan Hamil;
d.    Indeks  Prestasi  Kumulatif (IPK),  minimal  3.00  ( Tiga  Koma  Nol )  dari  Perguruan Tinggi yang telah

terakreditasi minimal 8.

tlL  TATA CARA PENDAFTARAN dan PERSYARATAN ADMINISTRAS[
a.    Persyaratan adminitrasi yang di sampaikan :

1.     Asli Surat lamaran yang ditujukan Kepada Panitia Penerimaan Relawan Penanganan Covid 19
Kota Banjar yang telah ditempel Photo berwarma dengan latar belakang merah, ukuran 3x4 dan
ditandatangani serta  bermaterai  6000. Orormat teriampfr);

2.     Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas kependudukan
Kota Baniai=

3.     Asli Ijazah dan Transkrip nilai akademik sesuai formasi yang dilamar;
4.     Asli Surat KeteITangan Pengalaman kerja pada bidang jabatan yang dilamar (apabila memiliki).

Format terlampir.
5.     Asli sTRyangmasihberlaku;
6.     Asli sertifikat BTCLs bagi tenaga perawat dan ATLS/ACLs bagi Dokter.

b.   Persyaratan administrasi sebagaimana sub point 1-6 di scan berwama tersusun berurutan dengan
roselusi  250-300  DPI  dengan  total maksimal  size  8  MB  dalam  format   PDF  dibuat dalam  satu file
dengan mama File : Kode ]abatan Nana Pelamar  ( Contoh : 001 ASEP AGUS ).

c.    File Hasil Scan di kirim melalui e-mail  : relawancovidl9kotabanjar@gmail.com  paling lambat di
terima pada tanggal 6 April 2020 jam 23.23 WIB;

d.   Apabila file lamaran diterima melebih walthi tersebut, maka panitia tidak akan memproses lamaran
tersebut.



IV.  FORMAsl, rmAi,IFIIIAsm PENDIDIKAN a BESAR HONORARiuM

NO NANA quAL[F[RE[ JL'MLAH KODE BESAR HONOR/
|ABATAN PEND[DlfIAN FORusl |ABATAN

I        4.%8£¥o
1

!perawat!DokterUmum

S.1   Propesi Ners 12 001
D.3  Keperawatan 8 002 3.500.000

2 S.1   Kedokteran umum 4 '003
I           6.000.000           ii3.500.000

3 I  Petugas LaboratoriumiApoteker D.3  Analis Kesehatan 4 004
4 S.1   Apoteker 3 0051oo8.--Ioo71 4.000.0003,500.0003500000
5 Assis ten Apoteker D.3  Farmasj                          i 3
6 Pelaksana  Radiografer D.3  RadioloEi 21

11111111_

V.   SELEREI AI)MINISTRAS[ DAN RELUI.USAN
1.    Sel€ksi dilakukan  melalui perangkingan nilai akademis (IPK);
2.    4pabila terdapat nilai IPK yang sama ma`ka dilinat dari Penga7laman bekerja pada bidang yang di`lamar `
3.    Pelamar yang dinyatakan lulus,  diumurnkan melalui web  http://banjarkota.go.id.
4.    Prinsip kelulusan

a.    Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh pejabat pembina Kepegawaian.
b.    Kelu}usan berdasiarkan hasil  rangking tertinggi;
c.    Dalam  hal peserra  selcksi  sudan  dinystakan  lulus  oleh  Pauttfa  maka akan  memanasl  peserta

dengan jadwal ail:entukan kemudian dengan memhawa dokumen asli dan foto copy  yang di kirim
me]alui  e-mail  dan  apabila  tidak  nadir  sesuai  jadwal  maka  panitia  berhak  menggugurkan
kelulusannya.

VI.  |ADWAL PENERIMAAN
NO RE-GIATAN I          TANGGELio2-o3April 2o2oIT=:EO9:-fg::!2%13April2020 1RETi

1 .-'!-.-,,J

2 Fthrfuandolaimenmelahie-mail
3 I   Penanurm hasH

i

5 Pemberkasan Pes.erfea Lulus

V[J.  IdiTENTUAN LAIN
1.    Panitia  tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang

mengatasnamakan  Tim  Pengadaan,  sehingga  Peserta  diharapkan  tidak  me]ayani  tawaran-tawaran
untuk mempermudah penerimaan sebagai Relawan Darurat Covid 19 Pemerintah Rota Banjar.

2.    Informasi resmi yang terkait dengan seleksi hanya dapat dilihat dalam Web : http://hanjarkota.go.id;
3.   Apabila  setiap  pelamar  memberikan  keterangan/data  yang  tidak  benar  dan  di  -kemudian  hari

diketahui, balk pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi relawan,
maka Panitia  berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat;

4,   Apabila   terdapat  pe:serta  yang  telah   dinyatakan   ]ulus   dan   diterima   kemudian   mengundurkan
diri/digugurkan, atau tidak nadir dalam waktu pemberkasan dokumen sesuai jadwal yang ditentukan,
maka  Panitia  dapat menggantikan  dengan  peserta  yang memiliki  peringlcat terhaik di  bawahaya
berdasarkan hasil keputusan rapat;

5.    Untuk mengikuti seluruh kegiatan ini,  para pelamar TIDAK DrpuNGUT BIAYA apapun;
6.    Bagi calon pelamar yang telah mengirimkan berkas kepada BKPPD maupun kepada UPTD  RSUD

ASIH HUSADA sebelum pengumuman dan ketentuan ini dianggap tidak syah.
7.    Keputusan panitia  tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final;
8.    Pelayanan dan pepjelasan informasi terkalt pelcksanaan kegintan init  dapat menchubungi panitia melalui

Telp. (0265) 743072 .



Lampiran 1

Hal      : Surat Lamaran

Kepada Yth.
PANITIA PENERIMAAN REIAWAN PENANGANAN COVID 19 KOTA BANJAR
Di-

Kota Banjar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

Tempat /Tanggal Lahir

]enis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Nilai IPK

Jabatan yang dilamar

Alamat sesuai KTP

Nomor HP dan e-mail

I,|,I ,,,,, |,| ,,,,,, t,,,| ,,,,,,,...... `...I.--I ...........-... '.|'...I.-.I.'l ,,,, I,I ,,,,.,, ||,,.| ,,,., | ,,,,,,,,, I ,,,,,

1` ,,,,, 1 ,,,,,,,.,,,,,, 11,I,,,111 ,,,,,,,,,,.,.,,..-........ I.-.I  ...............-......- I ..... I,` .,,,,,,, I,,111 ,,,,,,,,,

I,,| ,,,,,,,,, |,,,I .,,,,,,,, I ,,,,,,,.,., '' ..... `] .-.---....................-..... I -,... '' ,.,,,, |,,,I,I ,,,,, I ,,,,.,,,,,,.

I    ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, 111, , ,I ,,,,,,,,,,,,,.....,-.....-...........,.-.. '' ......,. I . I. . .I -..........-. I -. . I . .. ' .... ® .....

:.......................(.-....-.-....-.,..-.-..........-.,....-.-..,..............,........................)

:   .--..-........-,...............--..,.-.............,,...... „ ....,....... Kode Jabatan  ....,,.............,.

| ,,,,,,,,,,,,,,, I,,I,,,I ,,,,.,,.......... ' ...-...... ' ............-... '' ....................., I ,-,,, I,|tl ,,,.,,,,,, ||,,

I , , , 1 ,,,,,, 1 ,,.,,.,....-,-...-..--.............-. ' ' .... I . . I ......-..-....-.... I .......- I ..... I , , ,1 ,,,,, I , , I I ,,,, I ,,,,

1,,I ,,,, I,,| ,,,, I.I ,,,,,,,,,.,,......-. I .... ' .-........-....-....-....... I ....-.-..., l.'..| ,,,, II ,.,,,,. |,,,|,I| ,,,,,,,

Dengan  ini  menyampaikan  surat  lamaran  agar  dapat  mengikuti  seleksi     Penerimaan  Relawan
Penanganan Covid 19 Kota di Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020. Sebagai bahan
pe-rfu-mb-a-nga-n, K-ami I-amp-i-rk-a-n s-ehag-at be-rikut i

1.   Suratlamaran
2.   Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas kependudukan Kota

Banjar;
3.   Ij-azah  dan Transkrip ni-I-al aka-d-emik `sesual formasi yang dilamar;
4.   Surat Keterangan Pengalaman kerja pada jabatan yang dilamar  ( Apabila memiliki )
5.   STRyang masih berlaku ;
6.   Sertifikat BTCLs bagi tenaga perawat
7.   Surat pernyataan

Demikian surat lamaran ini  dibuat. Adapun seluruh  data  dan  dokumen yang saya berikan adalah
benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan
panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi Penerimaan  tersebut.

Demiki-an dis-ampaikan-, atas perhati-an-nya dine-apkan -terim-a -kasih.

Banjar,      April 2020
Hormat saya

Nama Jelas



Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Na-in-a Le-nTg-k-ap

Tempat /Tanggal Lahir

Pendidikan Terakhir

Jabatan yang dilamar

I ,,,,, I,I,1 ,,,,,,,,,,,,,,.,,............. I .-..... '' ....... I ..... I ..... I.-'..I.I,I.,,1 ,,,,,,,,,, I ,,,,,,,,,, I,,,

I    ,,,, I I ,,,,,, I ,,,,,,, | , I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............. L ,,.., ' ,,,,.,,, I , I, . I , I , I , I I I ,,,, I ,,,, I ,,,, | , , , | ,,,,, I , I ,,,,

:   ................................................................,........ Kode ]abatan  ...,..,...........,..

Berkaitan denganpenerimaan Relawan Penanganan Covid 19 Kota di Pemerintah Daerah Kota Banjar
Tahun Anggaran 2020 menyatakan bahwa :

1.   Tida-k  per-na`h dipidana dengan  pidana  penjara  -berdasa-rkan  pu-tus-an  peng-adifan  ya'ng  snd-ah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;

2.   Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri serta Siswa Sekolah lkatan Dinas Pemerintah
dan bukan calon peserta SKB Penerimaaan CPNS Formasi Tahun 2019 (PL);

3.   Tidak  pernah  diberhentikan  dengan  hormat     atau  diberhentikan  tidak  dengan     hormat     sebagai
CPNS/PNS/Anggota  TNI./Polri  atau  diberhentikan tidak  dengan  hormat sebagai pegawai  BUMN/BUMD
atau swasta

4.   Bersedia tidak akan mengundurkan diri setelah diterima  sampai masa darurat Covid 19 berakhir.
5.    Bersedia bekerja full time dan bekerja shift

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

April  2020

(,..........-.,.......-.........................)

Yang M embuat Pernyataan



KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
Nomor  :  ...... '..I -.-.....-.,........-... "

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya  bahwa  :

N-a-in-a

Tempat tangal lahir

Pendidikan

Alamat

Telah  bekerja  di  lnstansi  /  Rumah  Sakit  /  Puskesmas  ............,....,............................................................

mulai        tanggal        ................... „...I ............ I.,        sampai        dengan        ..,,....,...,..............,......,........        sebagai

.... „ .....,,...,...............,......,......................................... dan    bersangkutan  telah  menunjukkan  dedikasi  dan

loyalitas yang tinggi .

Demikianlah   surat   keterangan   kerja   ini   kami   buat   dengan   sebenarnya   untuk   dipergna-kan

sebagaiamana mestinya.

...,................ 2020

Direktur / Kepala.


