
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PANITIA SELEKSI TERBUKA

JABATAN DIREKTUR UOBK RSUD R. SYAMSUDIN,
Sekretariat: Jl. R. Syamsudin SH No. 25 Kota Sukabumi

SH

PENGUMUMAN
Nomor: Um-07/Pan-JPT-RSUD/SMI/2022

SELEKSI TERBUKA JABATAN 
PEMIMPIN BAD AN LAYANAN UMUM DAERAH/

DIREKTUR UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H. KOTA SUKABUMI

Dalam rangka Pengisian Jabatan  Pemimpin BLUD/Direktur UOBK RSUD 
R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi yang lowong, dengan ini kami mengundang 
tenaga medis profesional un tuk  mendaftarkan diri dan mengikuti Seleksi Terbuka 
dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN
1. Warga Negara Indonesia;
2. Seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang 

perumahsakitan;
3. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi;
4. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau 

sebagai tersangka pelaku tindak pidana;
5. Mendapat persetujuan dari atasan langsung/pim pinan instansi/direktur 

rum ah sakit asal bagi pelamar yang masih terikat dengan instansi/  rum ah 
sakit lain;

6. Sehat jasm ani dan rohani;
7. Sedang atau pernah meduduki posisi manajerial rumah sakit minimal 2 (dua) 

tahun, baik dalam lingkungan rumah sakit pemerintah ataupun rum ah sakit 
swasta;

8. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku 
yang baik, dan dedikasi yang tinggi un tuk  memajukan dan mengembangkan 
rum ah sakit;

9. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau 
calon wakil kepala daerah, d an /a tau  calon anggota legislatif.

10. Usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh 
lima) tahun 0 (nol) hari pada saat batas akhir pendaftaran.

B. TATA CARA PENDAFTARAN
a. Pengumuman dan informasi seleksi terbuka dapat diakses melalui

www.sukabumikota.go.id.
b. Pendaftaran dilaksanakan m ulai tanggal 1 s.d  8 Desember 2022 , setiap hari 

keijapukul 08.00 s.d 16.00 WIB di Sekretariat Panitia Seleksi/Kantor Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota 
Sukabumi, Jl. R. Syamsudin SH No. 43 Kota Sukabumi 43111;

http://www.sukabumikota.go.id


c. Pada saat melakukan pendaftaran, membawa dan menyampaikan secara 
langsung berkas kelengkapan, sebagai berikut:
1. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- 

ditujukan kepada Panitia Seleksi, sesuai dengan format yang telah 
disediakan oleh Panitia Seleksi;

2. Daftar riwayat hidup (Curiculum Vitae), sesuai dengan format yang telah 
disediakan oleh Panitia Seleksi;

3. Foto copy Keputusan Pengangkatan atau Surat Keterangan lainnya 
dalam jabatan manajerial rum ah sakit;

4. Foto copy ijazah S 1 /D-IV, dan fotokopi ijazah S2/S3 bagi yang memiliki;
5. Foto copy KTP dan Akta Kelahiran atau dokumen lain yang 

dipersamakan;
6. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. Surat persetujuan dari atasan/d irektur rum ah sakit tempat bekeija 

sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi;
8. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan 

tindak pidana korupsi atau tidak sedang menjalani pemeriksaan 
dugaan pelanggaran disiplin atau sebagai tersangka pelaku tindak 
pidana;

9. Surat Pemyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 
kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan /a tau  calon anggota 
legislatif;

d. Seluruh dokumen persyaratan dikonversi menjadi dokumen digital (dalam 
bentuk softcopy/ hasil scan pdj) kemudian dimasukan ke dalam flash 
disk/FD, serta dalam bentuk berkas fisik/hardcopy disusun secara 
berurutan sebanyak 2 (dua) rangkap kedalam map plastik sneilhecter.

C. JADWAL TAHAPAN SELEKSI
No Tahapan Seleksi Waktu

1 Pengumuman Seleksi Terbuka 1-8 Desember 2022
2 Pendaftaran 1-9 Desember 2022
3 Seleksi administrasi 2-10 Desember 2022
4 Pengumuman hasil seleksi administrasi 10-12 Desember 2022
5 Seleksi kompetensi/ assessment 13 Desember 2022
6 Seleksi penulisan makalah 14-15 Desember 2022

7 Pengumuman hasil seleksi 
kompetensi /  assessment 18 Desember 2022

8 Pengumuman hasil seleksi penulisan makalah 19 Desember 2022
7 Seleksi penelusuran rekam jejak 12-16 Desember 2022
9 Pengumuman hasil seleksi rekam jejak 19 Desember 2022

10 Seleksi wawancara 20-23 Desember 2022
11 Pengumuman hasil seleksi wawancara 24 Desember 2022
12 Pengumuman Hasil Akhir 26 Desember 2022

Keterangan:
Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Setiap perubahan akan diinformasikan 
melalui situs www.sukabumikota.go.id

http://www.sukabumikota.go.id


D. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Setiap perkembangan informasi seleksi, akan disampaikan secara tertulis 

dan melalui situs www.sukabumikota.go.id
2. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan mengikat;
3. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan 

tidak benar, m aka Panitia Seleksi berhak menggugurkan peserta seleksi 
atau membatalkan hasil seleksi;

4. Hal-hal yang bersifat teknis yang belum tertuang dalam pengumuman ini, 
akan diatur kemudian.

Sukabumi, ( Desember 2022

1MBADA, M.M.

http://www.sukabumikota.go.id

