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A. PERSYARATAN PELAMAR 

1. Persyaratan Umum 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) 

tahun per  1 Mei 2020 dan setinggi-tingginya sesuai formasi masing-

masing; 

c. Memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang 

dipersyaratkan; 

d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;  

e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan 

sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau 

pegawai swasta; 

f. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/ PNS/ Pegawai Negeri lainnya, 

Calon/ Anggota TNI dan Polri; 

g. Tidak berkedudukan sebagai pengurus/ anggota partai politik; 

h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari pemeriksaan oleh dokter 

RSUD Bangil. 

 
2. Persyaratan Khusus 

  

NO FORMASI JUMLAH PERSYARATAN 
GAJI DAN 

TUNJANGAN 
1 2 3 4 5 
1. Dokter 

Umum 
4 a.  Pendidikan Dokter Umum 

b. Mempunyai STR yang masih 
berlaku, atau bukti lulus uji 
kompetensi (apabila STR 
dalam proses) 

c.. Usia maksimal 40 tahun per 
01-05-2020 

Rp 8.000.000 
per bulan 

2. Perawat 
 

56 a. Pendidikan D-3Keperawatan/ 
Profesi Ners. 

b. Mempunyai STR yang masih 
berlaku, atau bukti lulus uji 
kompetensi (apabila STR 
dalam proses) 

c.. Usia maksimal 35 tahun per 
01-05-2020 

Rp 6.000.000 
per bulan 

 

     
     



     
     
     
     

NO FORMASI JUMLAH PERSYARATAN 
GAJI DAN 

TUNJANGAN 
1 2 3 4 5 
3. Pengemudi 

 
3 a. Pendidikan minimal SMA 

sederajat 
b. Mempunyai SIM A yang masih 

berlaku 
c. Jenis kelamin laki-laki 
d. Usia maksimal 40 tahun per 

01-05-2020 

Rp 4.000.000 
per bulan 

 

4. Pekarya 
(Office 
boy) 

22 a. Pendidikan minimal SMA 
sederajat  

b. Usia maksimal 40 tahun per 01-
05-2020 

Rp 4.000.000 
per bulan 

 

5. Cleaning 
service 

27 a. Pendidikan minimal SMA 
sederajat 

b. Usia maksimal 40 tahun per 01-
05-2020 

Rp 4.000.000 
per bulan 

 

 
  
 

B. JADWAL PELAKSANAAN 
 

NO KEGIATAN TANGGAL 

1. Pengumuman 30 April 2020 

2. Pendaftaran 1 – 4 Mei 2020 

3. Verifikasi data dan dokumen 1 – 4 Mei 2020 

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Jadwal Tes 5 Mei 2020 

5. Tes psikologi dan kompetensi 6 Mei 2020 

6. Pengumuman hasil seleksi 11 Mei 2020 

 
 
C. KETENTUAN PENDAFTARAN 

1. Ketentuan umum 

a. Pelamar harus membaca secara cermat seluruh pengumuman 

penerimaan relawan penanganan COVID-19. 

b. Panitia tidak menyediakan pelayanan informasi atau tanya jawab. 

c. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) formasi. 

2. Sistem pendaftaran 

Pendaftaran dilakukan melalui: 

a. Daring (online), untuk formasi dokter umum dan perawat 

Dokumen dikirimkan ke alamat https://bit.ly/2SiXua2 

b. Mengirim berkas fisik untuk formasi pengemudi, pekarya (office boy) 

dan cleaning service 

1) Dokumen dikirimkan ke alamat RSUD Bangil Kabupaten 

Pasuruan, Jalan Raya Raci Bangil Pasuruan Kode Pos 67153. 

2) Pada sampul/amplop berkas lamaran agar dicantumkan formasi 

yang dituju. 

3) Apabila diantar dapat dimasukkan ke dalam kotak lamaran di 

petugas Resepsionis (depan loket pendaftaran). 

 

 



 

3. Waktu pendaftaran 

a. Pendaftaran dimulai pada:   

Hari, tanggal  : Jumat, 1 Mei 2020 

Pukul    : 07.00 WIB 

b. Waktu pendaftaran ditutup apabila: 

1) Jumlah pelamar telah mencapai kuota yaitu maksimal 2 (dua) kali 

dari jumlah kebutuhan sesuai formasi yang tersedia. 

2) Paling lambat dokumen/ berkas diterima pada: 

Hari, tanggal : Senin, 4 Mei 2020 

 Pukul   : 13.00 WIB 

4. Kelengkapan berkas yang harus dilengkapi 

a. Formasi dokter umum dan perawat 

1) Scan KTP (file pdf ukuran maksimal 1 MB); 

2) Scan ijazah dan transkrip sesuai formasi (D-3 atau S-1 dan 

Profesi) (file pdf ukuran maksimal 1 MB); 

3) Scan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Lulus Uji 

Kompetensi (file pdf ukuran maksimal 1 MB);  

4) Scan Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Relawan (file pdf 

ukuran maksimal 1 MB); 

5) Scan jawaban wawancara sebagai relawan (file pdf ukuran 

maksimal 1 MB); 

6) Scan pas foto terbaru (format jpeg ukuran maksimal 200 kB) 

 

b. Formasi sopir, pekarya dan cleaning service 

1) Surat lamaran relawan kepada Direktur RSUD Bangil Kabupaten 

Pasuruan; 

2) Fotokopi KTP; 

3) Fotokopi ijazah terakhir;  

4) Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Relawan; 

5) Jawabanwawancara sebagai Relawan; 

6) Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar. 

  
D. SELEKSI 

1. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi selanjutnya mengikuti tes 

psikologi dan kompetensi yang akan dilaksanakan pada: 

 Hari, tanggal   : Rabu, 6 Mei 2020 

 Pukul     : 08.00 – 10.00 WIB 

 Tempat    : GOR Raci Bangil Pasuruan 

 Peserta agar datang 30 menit sebelum tes dimulai.  

2. Berpakaian sopan dan rapi (tidak menggunakan kaos), bersepatu dan 

menggunakan masker. 

3. Peralatan tes yang harus dibawa: 

  a. Pensil 2B 

  b. Bollpoint 

  c. Alas menulis. 

 

 

 

 

 

 



 

E. PENENTUAN KELULUSAN

1. Berdasarkan hasil tes psikologi 

tidak ada gangguan psikologi. Apabila tidak disarankan dianggap gugur dan 

tidak diikutkan dalam perhitungan nilai.

2. Dari penjumlahan nilai psikologi dan

menentukan peringkat secara berurutan, yaitu:

a. Nilai total yang l

b. Apabila ada nilai 

secara berurutan didasarkan pada hasil tes psikologi

kompetensi.

c. Apabila 

didasarkan pada 

 
 

F. KONTRAK KERJA

1. Kontrak kerja r

terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 

diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Relawan tidak dapat menuntut untuk diangkat 

Bangil Kabupaten Pasuruan sesudah masa kontrak berakhir.

 
 
G. KETENTUAN LAIN
 

1.  Panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggahan yang 

tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang 

diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur atau tidak 

lulusdan merupakan kelalaian peserta.

2.  Pendaftaran dan seluruh pros

3.  Panitia berhak membatalkan atau menggugurkan peserta apabila 

diberikan tidak benar.

4.  Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PENENTUAN KELULUSAN 

Berdasarkan hasil tes psikologi termasuk direkomendasikan/disarankan

tidak ada gangguan psikologi. Apabila tidak disarankan dianggap gugur dan 

tidak diikutkan dalam perhitungan nilai. 

ari penjumlahan nilai psikologi dan kompetensi diranking untuk  

menentukan peringkat secara berurutan, yaitu: 

Nilai total yang lebih tinggi; 

Apabila ada nilai total pada butir a.sama, maka penentuan peringkat 

secara berurutan didasarkan pada hasil tes psikologi

kompetensi. 

Apabila nilai pada butir b.masih sama maka penentuan kelulusan 

didasarkan pada hasil wawancara. 

KONTRAK KERJA 

Kontrak kerja relawan penanganan COVID-19 

terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 – 14 September 2020 dan dapat 

diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Relawan tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai pegawai BLUD RSUD 

Bangil Kabupaten Pasuruan sesudah masa kontrak berakhir.

KETENTUAN LAIN 

Panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggahan yang 

tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang 

nggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur atau tidak 

dan merupakan kelalaian peserta. 

Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

Panitia berhak membatalkan atau menggugurkan peserta apabila 

ak benar. 

Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 April
 

Plt. DIREKTUR RSUD BANGIL
KABUPATEN PASURUAN
 
 
 
dr. AGUNG BASUKI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600504

termasuk direkomendasikan/disarankan atau 

tidak ada gangguan psikologi. Apabila tidak disarankan dianggap gugur dan 

kompetensi diranking untuk  

sama, maka penentuan peringkat 

secara berurutan didasarkan pada hasil tes psikologikemudian tes 

sama maka penentuan kelulusan 

19 selama 4 (empat) bulan, 

14 September 2020 dan dapat 

diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

sebagai pegawai BLUD RSUD 

Bangil Kabupaten Pasuruan sesudah masa kontrak berakhir. 

Panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggahan yang 

tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang 

nggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur atau tidak 

es seleksi tidak dipungut biaya. 

Panitia berhak membatalkan atau menggugurkan peserta apabila data yang 

Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

Ditetapkan di Pasuruan 
30 April 2020 

DIREKTUR RSUD BANGIL 
KABUPATEN PASURUAN 

AGUNG BASUKI, M.Kes. 
Pembina Utama Muda 

00504 198902 1 002 



 
SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN MENJADI RELAWAN PENANGANAN COVID-19 
RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN 

 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : 

Tempat/tanggal lahir : 

Alamat   : 

Nomor HP/WA  : 

Formasi sebagai  :  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Saya bersedia melakukan tugas sebagai relawan. 

2. Saya bersedia bekerja dalam shift 24 (dua puluh empat) jam. 

3. Saya bersedia menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. 

4. Saya bersedia mematuhi ketentuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian 

COVID-19. 

5. Saya bersedia mengikuti pembekalan sebelum bekerja. 

6. Saya bersedia dikontrak selama jangka waktu 4 (empat) bulan. 

7. Saya bersedia menanggung risiko yang terjadi akibat pekerjaan sebagai relawan. 

8. Saya bersedia tidak menuntut diangkat sebagai pegawai BLUD RSUD Bangil 

Kabupaten Pasuruan. 

9. Saya saat ini dalam kondisi tidak hamil (khusus perempuan). 

10. Saya telah mendapat persetujuan keluarga untuk bekerja sebagai relawan. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran tanpa adanya 

paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

………………., ………………….. 2020 

 

Yang membuat pernyataan 

 

 

Meterai Rp 6.000 

 

(………………………………………….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
WAWANCARA SEBAGAI RELAWAN PENANGANAN COVID-19 

RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN 
 
Nama    : 

Tempat/ tanggal lahir : 

Status perkawinan  : 

Alamat   : 

Pekerjaan saat ini   : a. Belum pernah bekerja  

  b. Bekerja di ……………………………………………………. 

      c. Pernah bekerja di 

……………………………………………. 

Antropometri   : Tinggi badan …………. cm/ Berat badan …………….. kg 

Formasi   :  

 
 
JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN SEJUJURNYA (tulis dengan tangan) 
 
1. Sebutkan minimal 10 sifat yang menonjol pada diri Anda? 
 
 
 
 
 
 
2. Apa tujuan dari hidup Anda? Bagaimana Anda melihat diri Anda saat ini? 
 
 
 
 
 
 
3. Apa alasan Anda ingin bekerja sebagai relawan COVID-19 di RSUD Bangil?  
 

 
 
 
 
 

4. Hal apasaja yang kurang Anda sukai apabila bekerja di Rumah Sakit? 
 
 
 
 
 

 
5. Apa arti pasien bagi Anda? 
 
 
 
 
 

………………., ………………….. 2020 

       Yang mengisi/ menjawab 

 

 

 

(………………………………………….) 


