
ROSP~ , S.Sos., M.M 
Pembina TK.I 

NIP. 9720630 199308 1 001 

Dikeluarkan di Banjarbaru 
pada tanggal 15 November 2022 
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

PROVINS! KAL SELATAN, 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan mendapat 
perhatian sebagaimana mestinya. 

Menghubung Pengumuman Nomor 810 / 3052-PPI.1 / BKD / 2022 Tanggal 03 
November 2022 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan: 
1. Bagi pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan 

memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terns menerus serta melamar 
di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, 
mengunggah hasil scan: 
a. Asli surat keterangan pengalaman kerja bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan 

yang berusia 35 tahun ke atas dengan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun 
secara terns menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini 
(format .pdf); dan 

b. SK pengangkatan sebagai nonaparatur sipil negara sesuai masa kerja yang 
tercantum pada surat keterangan paling singkat 3 (tiga) tahun secara terns menerus 
(format .pelf). 

2. Dokumen persyaratan berupa surat keterangan dan SK pengangkatan sebagaimana 
tercantum pada angka 1 dimaksud dibuat dalam 1 (satu) file . pdf dan diunggah oleh 
pelamar melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada kolomjenis dokumen: 
"Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun 
telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani 
oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar 
bekerja saat ini (Tambahan nilai 25%)". 

3. Bagi pelamar yang telah mengunggah surat keterangan sebagaimana tercantum pada 
nomor 1 a namun belum mengunggah SK pengangkatan sebagaimana nomor 1 b, maka 
pelamar dapat mengirimkan dokumen SK dimaksud beserta Kartu Pendaftaran 
melalui link https://s.id/form35. Perbaikan dokumen dimaksud hanya berlaku bagi 
pelamar yang sudah mengunggah sebelum pengumuman penjelasan ini ditayangkan. 
Dokumen yang disampaikan melalui link di atas oleh pelamar yang melakukan 
pendaftaran setelah tanggal pengumuman ini ditayangkan, maka dinyatakan tidak 
memenuhi syarat. 

4. Para pelamar agar terns memonitor perkembangan informasi Penerimaan PPPK di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 melalui 
laman https://bkd.kalselprov.go.id/ dan laman https://sscasn.bkn.go.id. 

PENJELASAN DOKUMEN PERSYARATAN SURAT KETERANGAN DAN SK 
PENGANGKATAN BAGI PELAMAR BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DAN TELAH 

BEKERJA SECARA TERUS MENERUS PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN PADA 
PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 

NOMOR: 810/ 3179 -PPI.l/BKD/2022 
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