KETENTUAN PELATIHAN PEMBEKALAN
PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN INDIVIDUAL (TUGSUS INDIVIDU)
DI BBPK MAKASSAR (26 APRIL S.D. 5 MEI 2019)
A. LOKASI REGISTRASI PEMBEKALAN
 Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar
Jalan Moha No. 59 Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 491985 – 491987. dan
 UPT Asrama Haji Embarkasi Ujung Pandang

Jl. Asrama Haji Sudiang Kec. Biring Kanaya Kota Makassar
B. BARANG DAN PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA
1. Menyerahkan kelengkapan administrasi
a. Fotocopy KTP 2 lembar
b. Fotocopy NPWP 2 lembar
c. Fotocopy BPJS Kesehatan yang masih aktif (tidak ada tunggakan)
e. Pas foto terbaru ukuran 4x6 latar belakang merah 2 buah
f. Tiket/Bukti biaya perjalanan menuju lokasi pembekalan (bila transportasi menggunakan
pesawat, tiket kelas ekonomi rute terdekat)
g. Boarding Pass
2. Kelengkapan pribadi
a. Kemeja putih polos minimal 3 buah
b. Celana panjang / Rok panjang hitam minimal 3 buah
c. Sepatu pantofel warna hitam
d. Untuk peserta yang berjilbab agar membawa jilbab warna hitam dan putih (bukan bergo)
e. Pakaian bebas/rapih
f. Pakaian olahraga (2 stel) dan sepatu kets/olahraga
g. Kaos kaki warna hitam
h. Pakaian profesi (bagi dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium)
i. Perlengkapan Sholat bagi yang Muslim/muslimah
j. Pakaian hangat/jaket, jas hujan
k. Peralatan mandi selengkapnya
l. Obat-obatan pribadi
m. Alat tulis
n. Laptop dan modem bagi yang memiliki
o. Smartphone android, min memory RAM 1 GB bagi yang memiliki
Catatan :
Mengingat setelah pembekalan akan langsung diberangkatkan ke tempat penugasan, maka
diharapkan untuk membawa kelengkapan pribadi secukupnya.

3. Aturan dalam berpakaian selama proses pembekalan
a. Wanita
1) Pakaian harus sopan dan rapi, tidak ketat, tidak tipis/menerawang
2) Atasan kemeja warna putih bahan katun
3) Bawahan celana panjang / Rok panjang warna hitam bahan drill
4) Memakai kaos kaki warna hitam
5) Sepatu tertutup warna hitam (pantofel) maksimal hak 3 cm
6) Bagi yang berkerudung/berjilbab hanya boleh memakai kerudung / jilbab warna hitam
atau putih polos
7) Bagi wanita yang tidak berjilbab, rambut sebahu saat datang ke lokasi pelatihan
b. Laki-laki
1) Pakaian harus sopan dan rapi, tidak ketat, tidak tipis/menerawang
2) Atasan kemeja warna putih bahan katun
Bawahan celana panjang warna hitam bahan drill (bukan jeans)
3) Memakai tali pinggang
4) Memakai kaos kaki warna hitam
5) Sepatu tertutup warna hitam (pantofel)
6) Rambut harus sudah plontos saat datang ke lokasi pelatihan (Max. 2 Cm)
C. TRANSPORTASI
Peserta Angkatan VIII dan IX bisa langsung Naik Taksi menuju Balai Besar Pelatihan
Kesehatan (BBPK) Makassar Jl. Moha No.59 Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar.
Peserta Angkatan X s.d. XIII bisa langsung Naik Taksi menuju Asrama Haji Sudiang,

Jl. Asrama Haji Sudiang Kec. Biring Kanaya Kota Makassar
Baik yang melalui Bandara Sultan Hasanuddin atau yang menggunakan transportasi darat
dari luar Kota Makassar.
D. KEPEMILIKAN BARANG PRIBADI
1. Peserta seleksi dianjurkan untuk tidak membawa barang-barang berharga yang tidak
secara langsung terkait dengan rangkaian acara.
2. Masing-masing peserta pembekalan bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan
barang-barang pribadi, termasuk uang tunai dan pembayaran lain, perhiasan, alat-alat
elektronik, serta kendaraan pribadi.
3. Panitia penyelenggara pelatihan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan,
kehilangan, serta kondisi lain yang terkait dengan barang pribadi, termasuk diantaranya
perselisihan yang terjadi menyangkut barang pribadi peserta pembekalan.

E. KETENTUAN LAINNYA
1. Peserta wajib melakukan registrasi online pada website bbpkmakassar.or.id sesuai
angkatan paling lambat tanggal 23 April 2019
2. Pembagian angkatan dapat dilihat pada website bbpkmakassar.or.id
3. Peserta wajib hadir / registrasi ulang pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 pukul 14.00
s.d.15.00 di Lokasi Pembekalan
4. Membawa bukti pembayaran transportasi kedatangan (ticket dan boarding pass)
5. Menggunakan pesawat kelas ekonomi dengan rute terdekat bagi peserta yang
menggunakan transportasi udara
6. Selama proses pembekalan, penggunaan alat komunikasi (handphone) terbatas sesuai
dengan aturan panitia penyelenggara untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pembekalan
7. Tidak diperkenankan membawa pasangan / keluarga ke lokasi pembekalan (kecuali
bayi/balita)
8. Bagi peserta yang membawa bayi/balita disiapkan kamar khusus dengan ketentuan ada
pengasuh perempuan dan dikenakan biaya tambahan
9. Pemberangkatan menuju lokasi penempatan pada tanggal 5 Mei 2019
10. Peserta wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran
11. Selama mengikuti Pelatihan peserta mendapatkan fasilitas berupa :
- Training Kit
- Sepatu dan Kaos Bela Negara
- Uang Harian diklat sesuai ketentuan yang berlaku
12. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Sub Bidang Pelatihan Teknis Kesehatan BBPK Makassar
Kontak Person :
Irwan. Hp./WA: 081242681927
Mohammad Renal Hp./WA: 085820308388
Email : bbpkdiklatmks@yahoo.co.id

