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PENGUMUMAN
NOMOR: KP.01.01/XX.2/3721/2020
TENTANG PENERIMAAN CALON TENAGA KONTRAK
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
TAHUN 2020

Dalam rangka menghadapi keadaan darurat pandemi Covid-19, maka kebutuhan tenaga kesehatan
menjadi sangat penting. Untuk itu RSJPDHK sebagai rumah sakit rujukan membuka kesempatan
kepada Putra/Putri terbaik bangsa untuk bergabung sebagai pegawai kontrak untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut :
1. Persyaratan Umum:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

Warga Negara Republik Indonesia
Pendidikan minimal D3 keperawatan
Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari dokter)
Sanggup dan mampu bekerja dalam tim
Berusia maksimal 40 tahun per Januari 2021
Mampu mengoperasikan komputer
Tidak merokok.
Bagi pelamar wanita pada saat melamar tidak dalam keadaan hamil.
Tidak sedang kuliah dan tidak terikat kontrak dengan institusi lain.
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan dan tidak
terlibat dalam suatu kegiatan atau gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan
pemerintah Republik Indonesia.
Peserta seleksi harus lulus dalam semua tahapan seleksi.
Bersedia ditempatkan di unit isolasi Covid RSJPDHK Jakarta.
Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku RSJPDHK Jakarta
Kepesertaan BPJS aktif
Mempunyai pengalaman kerja di faskes ( diutamakan).

2. Kelengkapan Berkas Pendaftaran:
a. Surat lamaran ditujukan kepada direktur RSJPDHK
b. FC Surat Tanda Registrasi (STR) : yang masih berlaku, bukti pengajuan STR baru atau
perpanjanga dalam tahun 2020.
c. FC ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir.
d. Nilai IPK minimal : 2.75
e. Surat ijin dari orang tua/wali/pasangan.
f. Pas foto t erbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (Latar Belakang Berwarna Merah)
g. FC sertifikat keterampilan sesuai dengan kompetensi(Bila ada)
h. FC kepesertaan BPJS
i. Surat keterangan sehat dari Faskes Pemerintah
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3. Mekanisme Pendaftaran:
a. Mengisi formulir online dan mengupload berkas ke dalam sistem online.
b. Semua berkas dan surat lamaran di scan dalam format.pdf. dan di upload dalam web/link
c. Link pendaftaran : . http://karir.pjnhk.go.id
d. Tidak ada Pemberitahuan dengan surat menyurat, semua melalui online.
4. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi diatas dinyatakan gugur.
5. Berkas yang telah dikirim menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali.
6. Jadwal Tahapan Seleksi:
Pendaftaran Online dan upload berkas
Verifikasi berkas Online
Wawancara
MCU
Pemangilan online

01 Januari 2021 s/d 9 Januari 2021
Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
Yang dinyatakan lolos verifikasi

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, update informasi akan diumumkan melalui melalui website

7. Proses rekruitmen ini tidak dipungut biaya
8. Apabila ada oknum yang memungut biaya mohon segera dilaporkan kepada aparat penegak
hukum 9. Seleksi ini tidak melalui mekanisme pencaloan.
10. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
11. Perawat relawan yang diterima di RSJPDHK akan diberikan :
a. Honor sesuai Ketentuan dari Pemerintah
b. Akomodasi dan uang makan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2020
Ttd
Direktur Utama,

