
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
 

Pengumuman 
NOMOR : 810/2299 – Si.2-BKD 

 
TENTANG 

PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PPT) 
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2008 
 

Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar didesa, khususnya kesehatan ibu dan anak, 
meka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memprogramkan 
peningkatan bidan desa sebagai pegawai tidak tetap (PTT). 

 
A. DASAR 
 

1. Undang – undang nomor 25 tahun 1956 jo undang – undang nomor 21 tahun 1958 tentnag 
penetapan undang – undang darurat nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai pembentukan 
daerah Swantantra tingkat1 kalimantan Selatan (Lembaga negara RI tahun 1956 nomor 65. 
tambahan lembaran negara RI nomor 1106). 

2. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 jo undang – undang nomor 43 tahun 1999 tentang 
perubahan atas Undang – undang nomor 8 tahun 1974 . Pokok – pokok kepegawaian                  
(Lembaran negara RI tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara RI tahun 1999 nomor 
3890). 

3. Undang – undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan 
(lembaran negara RI tahun 2004 nmor 53, tambahan lembaran negara RI nomor 4389). 

4. Undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara RI 
tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara RI nomor 4437) 

5. Undang –undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan 
pusat dan pemerintahan daerah (lembaran negara RI tahun 2004 nomor 126. tambahan lembaran 
negara RI nomo 4438). 

6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentangpengangkatan tenaga honorer menjadi calon 
pegawai negeri sipil (lembaran negara RI tahun 2005 tahun 122, tambahan lembaran negara RI 
nomor 4561) sebagai mana telah dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007. 

7. Peraturan daerah propinsi Kalimantan selatan nomor 08 tahun 2000 tentang pembentukan 
organisasi tata kerja perngkat daerah serta serikat dewan perwakilan rakyat daerah propinsi 
Kalimantan Selatan (lembaran daerahn propinsi Kalimantan Selatan tahun 2000 nomor 13) 

8. Keputusan presiden nomor 23 tahun 1994 sebagai mana diubah dengan keputusan Presiden 
tahun 2000 nomor 77 tentang pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap (PTT). 

9. Keputusan mentri kesehatan nomor 1212/MENKES/SK/IX/2002 tentang penunjukan teknis 
pelaksanaan pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap 

10. Keputusan mentri kesehatan nomor 1212/MENKES/SK/IV/2007 tentang penetapan lama 
penugasan dan besar insentive bagi tenaga medis dan bidan PTT yang bertugas pada sarana 
pelayanan kesehatan 

11. Peraturan menteri kesehatan nomor 949/MENKES/PER/XVI/2007 tentang kriteria sarana 
pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana telah diubah dengan peraturan 
menteri kesehatan nomor 1239/MENKES/PER/XVI/2007. 

 
 
 
 
 



B. JUMLAH FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN 
 
1. Untuk Tahun Angggaran 2008 Jumlah Formasi yang disediakan sebanyak 350 orang yang terdiri dari : 
 

a. 195 orang akan ditempatkan pada Desa dengan Kriteria Biasa (B) 
b. 55 orang akan ditempatkan pada Desa dengan Kriteria Terpencil (T) 
c. 100 orang akan ditempatkan pada Desa dengan Kriteria Sangat Terpencil (ST) 

 
2. Besaran Gaji beserta Insentif daerah yang diberikan untuk masing-masing Sarana Pelayanan 

Kesehatan sesuai dengan kriteria, dibebankan pada APBN (Pusat) dan APBD (Daerah). 
 
 
3. Kualifikasi Pendidikan  yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

 
Calon Pelamar yang memiliki Kualifikasi Pendidikan D.III Kebidanan lebih diutamakan, apabila 
jumlah formasi yang disediakan sebanyak 350 orang belum terpenuhi oleh calon pelamar dengan 
Kualifikasi Pendidikan D.III Kebidanan, maka dicadangkan calon pelamar  yang memenuhi  
Kulifikasi Pendidikan D.I Kebidanan. 

 
 
C. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN 
 

1. PERSYARATAN UMUM 
a. Warga Negara Republik Indonesia 
b. Persyaratan Usia : 

- Serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 September 2008. 
- Setinggi-tinginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 September 2008. 

c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum  Penjara atau kurungan berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

d. Berbadan sehat. 
e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan dengan tidak hormat  sebagai 
Pegawai Swasta. 

f. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil  atau Pegawai Negeri Sipil. 
g. Tidak menjadi Pengurus dan / atau anggota Partai Politik. 

 
2. PERSYARATAN ADMINISTRASI  PENDAFTARAN 
a. Pelamar mengajukan  permohonan tertulis yang ditujukan / dialamatkan kepada : 

 
   BAPAK GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 Up.  Kepala Badan Kepegawaian  Daerah 

 Provinsi Kalimantan Selatan  

 di -     

     BANJARBARU 

 
b. Surat lamaran harus ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pelamar. 
c. Permohonan ditulis  dengan TINTA HITAM di atas Kertas double  folio bergaris bermaterai      

Rp. 6.000,- dan dibubuhi  tanda tangan yang bersangkutan. 
Alamat pelamar harus ditulis lengkap dengan nomor rumah RT/RW, kode Pos  dan Nomor 
Telepon / HP yang dapat  dihubungi. 

 
 

 



d. Permohonan di lampiri dengan : 

1. Memperlihatkan ijazah/transkipnilai yang asli dan fotocofinya yang di legalisir oleh pejabat 

yang berwenang masing-masing 1 (satu) lembar 

2. Surat keterangan catatan kepolisian setempat dan fotocopynya yang di legalisir sebanyak 

1(satu) lembar  

3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah dan fotocopy yang di legalisir 

sebanyak 1 (satu) lembar 

4. Kartu pencari kerja (Ak-1) dan fotocopy yang telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar 

5. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar 

6. Mengisi surat pernyataan kontrak dan siap di tempatkan pada desa dengan kriteria yang sudah 

di tetapkan. 

7. Permohonan beserta lampiran di masukan kedalam MAP berwarna KUNING pada bagian 

map depan ditulis nama, pendidkan, alamat lengkap dan nomor telpon /HP yang dapat di 

hubungi. 

 

3. TATA CARA PENDAFTARAN 
a. Waktu pendaftaran penerimaan di laksanakn sejak tanggal 22 Juli s/d 9 Agustus 2008. 

b. Tempat pendaftaran pada sekertariat panitia  (BKD Provinsi Kalsel Jl.Pangeran .Antasari 

No.5 Banjarbaru) pada jam setiap hari kerja. 

c. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan di beri tanda terima berkas yang di 

sediakan oleh panitia. 

D. LAIN-LAIN 
Pemerintah daerah tempat tugas dan terhitung mulai tanggal (TMT) penungguan di tetapkan oleh 

Pemerintah Provisi Kalimantan Selatan. 

Demikian pengumuman ini di keluarkan  untuk di ketahui dan mendapatkan  perhatian 

sebagaimanamestinya. 

 

 Dikeluarkan di  : Banjarmasin 

 Pada Tanggal    : 8 juli 2008 

 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 

 

 H.RUDY ARIFFIN 

Tembusan Yth: 

1.Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarmasin 
2.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin 
3.Bupati/ Walikota Se Kalimantan Selatan 


