
 

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

DINAS KESEHATAN 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I 
Jln Kaliurang KM 10 Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik,Sleman, Yogyakarta Kotak Pos 55581 

 Telp. (0274) 888958  

Website:http://pkmngaglik1.sleman.go.id Email: puskesmasngaglik1@gmail.com 

 

PENGUMUMAN 

NOMOR :   814   /  164 

 

PENERIMAAN TENAGA KONTRAK TENAGA PEMBINA KELUARGA SEHAT BERSUMBER 

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN BANTUAN 

OPERASIONAL KHUSUS PUSKESMAS (BOK) TAHUN 2020  DI PUSKESMAS NGAGLIK I 

TAHUN 2020  

 

Puskesmas Ngaglik I Kabupaten Sleman membuka kesempatan kerja Warga Negara Republik 

Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi petugas pembina keluarga 

sehat sejumlah 6 (enam) orang dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

A.        KETENTUAN UMUM 

 

1. Proses seleksi Pengadaan Petugas pembina keluarga sehat di Puskesmas Ngaglik 

I Tahun Anggaran 2020  ini terbuka untuk Warga Negara Republik Indonesia yang 

berdomisili di Kabupaten Sleman, 

2. proses seleksi ini dilaksanakan secara objektif dan transparan berdasarkan syarat-

syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, 

ras ataupun golongan, 

3. pelamar tidak dipungut biaya apapun dalam seluruh tahapan proses seleksi, dan 

4. tenaga kontrak di Puskesmas Ngaglik I selama 7 (tujuh) bulan akan mendapatkan 

gaji/upah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong pajak 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

B.        PERSYARATAN PELAMAR 

 

a. Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, diutamakan 

warga Kabupaten Sleman, 

b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, 

c. mempunyai STR, 

d. mahir mengoperasikan komputer, termasuk excel,dan pengolahan data, 

e. sehat jasmani dan rohani, 

f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain, 

g. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik, 

h. mempunyai syarat pendidikan minimal D3 kesehatan (Perawat ; Bidan), dan 
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i. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai 

tetap, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bermaterai Rp. 6.000,00. 

C.  JADUAL SELEKSI 

1. Pengumunan penerimaan calon petugas pembina keluarga sehat :  

kamis 6 Februari 2020 sd Sabtu 15 Februari 2020, 

2. pendaftaran :  

senin 17 Februari 2020 sd Selasa 18 Februari 2020, 

3. seleksi administrasi tanggal :  

rabu 19 Februari 2020  sd kamis 20 Februari 2020, 

4. pengumuman seleksi asministrasi :  

jumat 21 Februari 2020, 

5. tes tertulis :  

sabtu 22 Februari 2020, 

6. wawancara :  

senin 24 Februari 2020 

7. pengumuman hasil seleksi Puskesmas : 

26 Februari 2020, 

8. peserta yang lolos seleksi administrasi maupun tes tertulis dan wawancara 

diumumkan melalui website https://pkmngaglik1.slemankab.go.id.   

 

 

E.        PENDAFTARAN 

 

1. Pelamar melakukan pendaftaran langsung dan dibawa sendiri ke Puskesmas Ngaglik 

I, 

2. periode pelaksanaan pendaftaran pada jam 08.00 – 12.00 WIB, 

3. berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta 

kembali oleh pelamar, dan 

4. pelamar tidak diperkenankan melampirkan dokumen lain selain kelengkapan 

persyaratan yang diminta. 

 

F.        PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN 

 

1. Surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani, yang  ditujukan kepada Kepala 

Puskesmas Ngaglik I. 

2. curriculum vitae, 

3. pas poto 4x6 dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar, 

4. foto copy sah (legalisir) ijasah sebanyak 1 (satu) lembar, 

5. foto copy sah (legalisir)transkrip nilai sebanyak 1 (satu) lembar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARAP DITEMPEL PADA BERKAS LAMARAN 

 

Nomor urut  

Nama pelamar  

Jenis tenaga Petugas pembina keluarga sehat  

Telpon   

 

 

Cek lis berkas lamaran : 

 

 Surat lamaran 

 Curriculum vitae 

 Pas poto 4x6 dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar 

 Foto copy sah (legalisir) ijasah sebanyak 1 (satu) lembar 

 Foto copy sah (legalisir)transkrip nilai sebanyak 1 (satu) lembar 

 Foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar. 

 Foto copy SKCK sebanyak 1 (satu) lembar 

 Foto copy sertifikat keahlian  (bila memiliki) dua tahun terakhir 1 (satu) lembar 

 Foto copy STR sebanyak 1 (satu) lembar 

 Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit 

 Surat pernyataan ditulis tangan sendiri, tidak akan menuntut untuk diangkat 
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil / pegawai tetap dan bermaterai Rp 6.000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


