


2. PERSYARATAN KHUSUS
Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku minimal 3 bulan sebelum
berakhir sesuai jabatan yang dilamar.

3. JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PEGAWAI KONTRAK RSCM
Kegiatan akan berlangsung selama bulan November – Desember 2022. Kegiatan
diawali dengan Pengumuman Rekruitmen secara bertahap mulai 14 November
2022 yang dipublikasikan di Situs web Resmi RSCM (www.rscm.co.id). Jadwal
kegiatan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Rekruitmen
NO DAFTAR KEGIATAN TANGGAL* KETERANGAN
1 Pengumuman Mulai 14 November 2022 Web resmi

www.rscm.co.id
2 Pendaftaran Pelamar melalui

e-mail
14 – 18 November 2022 e-mail resmi :

karir_rscm@rscm.
co.id

3 Proses validasi berkas Seleksi
Administrasi

15 – 20 November 2022

4 Pengumuman Kelulusan Seleksi
Administrasi dan Peserta Ujian
Tulis

21 November 2022 Pemberitahuan
melalui e-mail

5 Pelaksanaan Ujian Tulis 23 - 24 November 2022 Ujian secara
daring melalui
aplikasi zoom

6 Pengumuman Lulus Uji Tulis 25 November 2022 Pemberitahuan
melalui e-mail

7 Pelaksanaan Seleksi
Wawancara

28 - 30 November 2022 Wawancara daring
melalui aplikasi
zoom

8 Pengumuman Penerimaan
Pegawai Kontrak

1 Desember 2022 Pemberitahuan
melalui e-mail

13 Pemberkasan dan Penempatan 5 Desember 2022
*jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

4. TAHAPAN, TATA CARA DAN KETENTUAN SELEKSI
4.1. Ketentuan Pendaftaran

a. Pendaftaran melalui e-mail : karir_rscm@rscm.co.id
Format subject : CMU22_formasi_nama
contoh : CMU22_perawat_ Eta Melati.
Pendaftaran lamaran hanya melalui email sesuai ketentuan. Sedangkan
mekanisme lainnya dinyatakan tidak berlaku dan tidak diproses.

b. Setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar 1 (satu) formasi jabatan sesuai
dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

c. Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) kali email untuk
pendaftaran.

http://www.rscm.co.id
http://www.rscm.co.id


d. Melampirkan pada attachment berkas hasil scan berwarna dokumen asli, yaitu :
1. Surat lamaran kerja ditujukan kepada Direktur Utama RSCM
2. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)
3. Pas Foto berwarna dengan latar belakang biru dan menggunakan pakaian

putih
4. Ijazah sesuai formasi pendidikan
5. Transkrip Nilai
6. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku minimal 3 bulan sebelum

berakhir sesuai jabatan yang dilamar
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah

(Puskesmas atau RS Pemerintah)
8. Sertifikat terkait kompetensi teknis
9. e KTP
10. SKCK Polres
11. Surat pernyataan tidak sedang menjalani kontrak dengan instansi/ lembaga

lain bermaterai Rp 10.000,-
12. Salinan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Hasil scan berwarna semua dokumen secara berurutan, disatukan dalam 1
(satu) file format pdf dengan ukuran maks. 6 Mb. Bubuhkan nama file
berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nama jelas tanpa gelar
dengan format “NIP_nama”,  contoh: 38005121990001_Eta Melati.pdf
Dokumen harus lengkap dan kekurangan berkas tidak dapat disusulkan melalui
mekanisme apapun. Pelamar yang menggunggah berkas tidak lengkap dan atau
tidak sesuai spesifikasi/persyaratan akan dinyatakan gugur.

4.2. Pelaksanaan Seleksi
a. Panitia melakukan Seleksi Administrasi berupa verifikasi dan validasi terhadap

berkas pendaftaran yang telah diterima. Seleksi administrasi hanya memvalidasi
berkas pelamar yang masuk sesuai ketentuan periode pengiriman berkas
pendaftaran. Berkas yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan,
dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
Hasil Seleksi Administrasi akan disampaikan kepada peserta yang lulus melalui
email. Peserta yang lulus, berhak untuk mengikuti seleksi selanjutnya.

b. Seleksi Ujian Tulis dilaksanakan secara daring.
Ujian tulis merupakan Tes Kompetensi Teknis yang dimaksud untuk mengukur
kemampuan dan atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan
kompetensi jabatan atau pekerjaan.
Hasil Seleksi Ujian Tulis akan disampaikan kepada peserta yang lulus melalui
email. Peserta yang lulus, berhak untuk mengikuti Seleksi Wawancara.

c. Seleksi Wawancara dilaksanakan dengan metode daring melalui aplikasi zoom.
Seleksi wawancara dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Wawancara Profesi/
Teknis dan Wawancara SDM. Setiap tahap seleksi wawancara akan terbagi
dalam beberapa sesi sesuai formasi.

4.3. Penerimaan dan Penempatan Pegawai Kontrak
a. Peserta yang lulus seluruh seleksi, dinyatakan diterima sebagai Pegawai

Kontrak.




