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REKRUITMEN PENER看MAAN T剛AGA KES馴ATAN DAN NON KES軸ATAN

NON ASN BERSUIVIB駅DANA B(〕K DI PUSKESMAS

RABUPATEN PONOROGO TAHUN 2O22

Dalam 「angka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehata= Non ASN

Be「sumber Dana BOK Tahun 2022 di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pono「OgO akan

merek「ut Tenaga kont「ak Kegiatan’dengan ketentuan s‘∋bagai berikut :

I. FORMAS看JABATAN

No �JenisTenaga ��Kua間ikasiPen( 

1 �Nut「isio �is �MinimaiD.3Ju「usanGiz 

2 �Sanitas � �MinimaiD.3Ju「usanKe: 
Lingkungan ��Lingkungan 

3 �A刷TeknoIogi ��D.3Ju「usanAnaiisKes∈ 

Laboratorium 

Medik(ATLM) 

4 �Administ「asi ��D.3Ju田SanAkuntansI 
Keuangan 

5 �Epidem �i°9i �S.1KesehatanMasya「a 

6 �P「OmOS �Kesehatan �S.1KesehatanMasya「a 
daniim �Pe刷aku 

JUMUトH 

=dikan �JumiahFormasi 

l �4 

5ehatan �3 

〉hatan �5 

31 

kat �27 

kat �3 

了3 

Catatan :

●　Tenaga Kontrakyangakan di rekrut merupakan temaga kontrak Kegiatan sampai dengan

buIan Desembe「 ZO22. Kepastian perpanjangan kont「ak tahun 2023 menunggu

keputusan dari Kemente「ian l(esehatan Ri・ ( I10nO「 bersumbe「 dari dana Bantuan

OpeJaSSionai Ke§ehatan l BOK T.A 2022 )

●　Distribusi Formasi dan Kode Formasi Te「iampi「

Il.　PERSYARATAN UMUM

l. Warga Nega「a Republik Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan

taat kepada Pancaslla, UUD 1945, dan mem剛=ntegntas tinggi te「hadap Nega「a

Kesatuaan Repub=k lndonesIa (dibuktikan dengan KTPISurat keterangan KTP

Sementara yang maSjh be南ku);

2. Bemsia paIing 「endah 18 tah… dan pa冊g tinggi 35 tahun pada tangga1 2 Juni 2022;



3. Be「kelakukan baik dan tidak pe「nah dihukum penja「a atau ku「ungan be「dasarkan

putusan pengadilan yang memiIiki kekuatan hし一kum tetap d-buktikan dengan Surat

Keterangan Catatan KepoIisian ( SKCK ) dan PoIsek/PoI「es yang maS-h berlaku apabiIa

diterima sebagai tenaga Kont「ak kegiatan;

4. Tidak pemah dibe「hentikan denga= ho「mat胴ak atas pe「mintaan sen描afau

dibe「hentikan dengan tidak ho「mat sebagai pegawai;

5. Tidak terikat kont「ak dengan pihak manapun l〕ada saat diangkat sebagai Tenaga

Kont「ak Kegiatan di Kabupaten Ponorogo;

6. Sehat jasmani dan 「OhaniImentai;

7. Tidak sebagai anggota dan atau penguruS Partai POlitjk;

8. Pelamar hanya dipe「kenankan mem嗣1 (Satu) f。「maSi;

9. Bagi peserta yang dite血a, membawa semual PerSyaratan admin-St「aSi (te「masuk

SKCK), Pada saat penerimaan di Di=aS Kesehataln yang Waktunya ditentukan kemudlan-

1‖,　WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

pendaftaran diIakukan seca「a on line melalui皿PS:〃ujianon"ne.pono「OgO.gO.id/ujian

yang dimu-ai tanggaI 18 Mei 2022 dan ditutup一)ada tanggaI 21 Mei 2022 pukuI 23・59

W旧. dengan mengupIoad semua pe「syaratan administ「asi yang sudah ditetapkan・

!V,　PERSYARATAN ADMINISTRAS1

1. Su「at lama「an diis‖engkap (format sesua- COntOh, FORM l);

2. Dafta「 riwayat hidup/Curriculum vitae ( fo「mat :SeSuai ∞ntOh FORM 2);

3. Asii KTP / Surat Ketera=gan KTP Sementa「a yang masih berlaku;

4. Pasfotote「ba「u lata「 belakang me「ah ukuran 4 X 6;

5. Asii ijazah dan t「anskrip niIai;

6. Asli STR yang masih berlaku bagi tenaga ke9巨hatan; ‘

7　Su「at Kete「angan Sehat yang dikeIua「ka= Dokter di Fas皿as Kesehatan Milik

Pemerintah,

8. PeIamar wajib meIampi「kan surat pemya屯an bematerai lO"00O (format sesuai

COntoh, FORIV1 3) yang menyatakan bahwa s∈lya

a. Tidak pernah dibe「hentikan dengan hornnat t-dak atas pe「m一=taan Sendiri atau

dibe「hentikan dengan tidak ho「mat sebagaI PegaWai;

b. Tidak terikat kont「ak dengan pihak manapun pada saat diangkat sebagai Tenaga

Kontrak Kegiatan Puskesmas di Kabupatく∋n Ponorogo;

C. Tidak sebagai anggcta dan atau pengu「u$ Partal POlitik;

d. Mematuhi selu「uh ketentuan yang ditetapkan atau yang beriaku d=lngkungan

PuSkesmas §e Kabupaten Ponorogo;

e. Bersedia menandatangani Surat Perian」ian Kerja dan di tempatkan di seiu田h

PuSkesmas se Kabupaten Ponorogo apabiIa dite血a sebagai tenaga kontI-ak

kegiatan Puskesmas;

f. Be「Sedia digugu「kan dari Selek§i Penerimaan Tenaga Kont「ak, aPabIIa berkas

ya=g d胎mpi「kan t'dak sesuai dengan aslinya atau melangga「 ketentuan;

g. Tidak menuntut perpanjangan kont「ak delngan aIasan apapun.

Catatan:

1. Pe「sya「atan administ「asi di-upbad meIalui https:〃ujianon"ne.ponorogo.go.Id/u」ian

2. Dokumen yang dト的bad harus terbaca dengan jelas;

3. Kapasitas maksjma1 500 KB/ dokumen

4. Dol(umen di-岬baddalam fo「mat pdf (…tu剛oto daiam fomat JPg)



V. ∴∴MEKA博S舶E S管しEKS1

1. Ta画an Seteksi Pene血aan Tenaga Kontrak Kegiatan meliputI.

a　丁ahapl

Seleksl admlnlStraSI dengan menggunaken siStem gugu「

b　丁a轟亀p2

"　Tes Potensi Akademis dengan sisterrI Compute「 Assisted Test/ CAT (Bobct :

40%)

. Tes Wawanca「a Kompetens) Bidang (Bobot : 60 %)

2　Pefama「 yang tidak meng阻ti sa!ah sat両ahap ujian / tes dengan alasan apapun'

d伯nggap mengundurkan d胴dan dInyatakan gugur;

3. Waktu dan tempat pelaksanaa剛JIfm akan d冊formasi pada saat pengumuma両as=

seleksI adm涌strasl mela面Website http▲l/dinkes p。nO「OgO gO ld,

4　Apabila te桓dl fo「masi kosong. maka akan d胞kukan opt晒a"sasI formasi

be「dasa「kan 「ank幽g

Vl,　JADWAし

No �KEGiAIAN �WAK丁U �TEWIPAT 

-　1 �Pengumuman �17Mei2022 �h議P �//dinkes.pono「ogo虻O.id 

曇　2 �Pendafta「an �18sd21Mei2022 �https://u �ianonIine.pono「OgO.gO.id/ujian 

3 �PengumumanHasil SeieksiAdministrasi �23Mej2022 �皿P �//dinkes.pono「OgO.gO.id 

4 �TesPotensi Akademik �273d31Mei2022 �Diinfo「ma3ipadasaatpengumuman 　hasiIseleksiadministrasi 

5 �TesV¥fawanca「a �27sd31Mei2022 

6 �Pengumuman Penerimaan �2Juni2022 �http:/Idinkes.pono「Ogo.gO.id 

VIi.　KET王NTuANしAIN - LAIN

l -　Seleks同dak dipu∩gut biaya;

2　Apabila dikemudian ha「i ada berkas yang te「buk青白idak sesuai dengan yang

dipersyaratkan pada saa冊ius seleksi maka panitia menggugurkan dan diberlakukan

POin 8f dl Pe「Syaratan umum,

3. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Kegiatan di Puskesmas

Kabupaten Pono「ogo tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,

4. Semua infomasi yang berkaitan dengan proses rekrut tenaga Kontrak Puskesmas

dapat dlakses melalui website http:〃dlnkes.pono「ogo.go.id. Panitia tidak

bertanggungjawab apabIla ada pendafta「 yang ke個ggaIan infomas主

Panitia PeIaksana

固園豊国
- Pembina Utama Madya

NIP. 19700111 198903 1 002



○○RMASiPUSK鯵MAS �FORMAS=ABATAN PROMOSI �NU丁RISloNI; �SANI丁ASI �しABORATORIUM � � 

uNGKUNGAN ��KさUANGAN 

BADEGAN �lしMUPERllAKu � � � �0与01 �0601 

JAMBON �臆題臆 � � �0402 �0与02 �0602 

SAMPUNG � � � � �050与 �0603 

KUN丁l � �0204 � �0404 �0与04 �0604 

§UKOR□0 � � � � �〇号05 �060与 

」ENANGAN � �0206 � � �0与06 � 

;E丁ONO � � � �0407 �0与07 � 

BAしONG � � � � �0与08 �0608 

S」AHUNG � � � � �0与09 �0609 

NAiしAN � � � � �0与10 �0610 

NGRAYUN � � �0311 � �0与11 �0611 

BUNGKA」 � � � � �0与12 �0612 

」E丁iS � � � � �0513 �0613 

SIMAN � �0214 � �0414 �0与14 �0614 

0与1与 �061与 

0与16 �0616 

0117 � � � �0与17 �0617 

BABADAN � � � � �0与18 �06宣8 

SUKO;ARi �0119 � � � �0与19 �0619 

肌UMAN � � � � �0与20 �0620 

NGRANDU � �0221 �0321 � �0与21 � 

MしARAK � � � � �0与22 �0622 

SAMBI丁 � � �0323 � �0う23 �0623 

0与24 �0624 

SAW○○ � � � � �0与2与 �062与 

BONDRANG � � � �0426 �0与26 � 

S○○KO �0127 � � � �0与27 �0627 

pU」UNG � � � � �0与28 �0628 

l(ESUGiHAN � � � � �0与29 �0629 

NGEBEL � � � � �0与30 �0630 

PUDAX � � � � �0与31 �0631 

○○RMASl �3 �4 �事 �5 �事1 �27 



園田
Pono「ogo,　Mei2022

Kepada Yth.

KepaIa Djnas Kesehatan

Kab. Pono「ogo

Di

PONOROGO

Dengan Hormat,

Saya Yang bertanda tangan dI bawah in上

Nama

Tempat/ TanggaI Lahi「 :

Alamat

Pendidikan

No.Hp

Bersama ini saya meng如kan lamaran untuk memenuhi fomasi jabatan (diisi jenis

jaba也n) sebagai tenaga kontrak kegiatan Puskesmas. Sebagai bahan pertimbangan,

be「sama ini saya lampi「kan be「kas persyaratan adm面St「aSi Sebagai be「ikut :

1. Dafta「 riwayat hidupIcurriculum vitae

2. AsIi KTP I Surat Keterangan KTP Sementara yang masih be「iaku,

3. Pas foto te「baru Iata「 belakang merah uku「an 4 X 6;

4. Asli l」aZah dan transkrip nilai;

5. AsIi STR yang masih be「Iaku bagi tenaga kesehatan;

6. Surat Kete「anga= Sehat yang dikelua「kan Dokte「 d- Fasil胎s Kesehatan MiIik

Pemerintah:

7. Su「at pemyataan bematera=O・000 ya=g menyatakan bahwa saya

a Tidak pe「=ah dlberhentikan dengan ho「mat tidak atas pe「mintaan sen軸atau

djbe「hentikan dengan tidak ho「mat sebagai pegawai;

b- Tidak terikat kont「ak dengan pihak manapun pada saat d-angkat sebagai

Tenaga Kont「ak Kegiatan Puskesmas dI Kabupaten Ponorogo;

C. Tidak sebagai anggota dan atau pengurus partai politik;

d・ Mematuhi selu「uh ketentuan yang d-tetaPkan atau yang beriaku d冊gkungan

PuSkesmas se Kabupaten Pono「ogo;

e" Bersedia me=a=datangani Surat Pe岬nJian Ke岬dan di tempatkan di selu面

PuSkesmas se Kabupate= Ponorogo apabila diterima sebaga- tenaga kontrak

kegiatan Puskesmas;

f. Be「sedia digugurkan dan Seleksi Penenmaa= Tenaga Kontrak, aPabjIa berkas

yang dilamp一「kan tidak sesuaI dengan as一一nya atau meIangga「 ketentuan.

g・ Tidak menuntut perpanjangan kontrak dengan aiasan apapun.

Homat Saya



CURRICU」UM VITAE

[三三二]



園田
SURAT PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan di bawah in上

Nama

Tempat/ Tanggai LahI「 :

AIamat

Pendidikan

No.Hp

Dengan inI menyatakan bahwa saya.

a. Tidak pe「nah diberhentikan dengan homat tidak atas permintaan sendiri atau

dibe「hentikan dengan tidak ho「mat sebagai pegawai;

b Tidak terikat kont「ak dengan pihak manapun pada saat diangkat sebagai Tenaga Kontrak

Keglatan Puskesmas dl Kabupaten Ponorogo;

C. Tidak sebagal anggcta dan atau pengurus partai poiltik,

d. Mematuhi seIu「uh ketentuan yang ditetapkan atau yang berlaku d唖ngkungan puskesmas

Se Kabupaten Pono「ogo;

e・ Be「sedia menandatangani Su「at Perianjian Ke巾a dan di tempatkan di seiu「uh puskesmas

Se Kabupaten Pono「OgO aPabiIa diterima sebagai tenaga kontrak kegiatan Puskesmas;

f. Bersedia digugu「kan dan Seleksi Penerimaan Tenaga Kont「ak, aPabila be「kas yang

d胎mpi「kan tidak sesuaj dengan aslinya atau meianggar ketentuan;

g. Tidak menuntut perpanjangan kont「ak dengan alasan apapun.

Demikian Su「at Pemyataa= inI dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari p-hak

manaPun.

Ho「mat Saya


