KETENTUAN PELATIHAN
PEMBEKALAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
INDIVIDUAL DI PUSKESMAS BBPK MAKASSAR
TAHUN 2021

A. KETENTUAN UMUM
1. Pembekalan dilaksanakan secara Blanded Learning (Distance Learning dan Classical)
sebanyak 5 Angkatan (Angkatan I s.d. V).
2. Peserta wajib menghubungi panitia masing-masing angkatan untuk konfirmasi
kepesertaan dan bergabung di grup WhatsApp (pembagian angkatan peserta dan
informasi lainnya dapat dilihat pada website www.bbpkmakassar.or.id)
3. Waktu Pembekalan:
 Pembelajaran online (Distance Learning) : Tanggal 11 s.d. 20 Januari 2021
 Pembelajaran Klasikal terbagi 2 tahap :
Tahap I

: Angkatan I dan II Tanggal 24 s.d. 26 Januari 2021

Tahap II : Angkatan III, IV dan V Tanggal 26 s.d. 28 Januari 2021
4. Peserta wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran baik Distance Learning maupun
Klasikal.
5. Peserta yang tidak memenuhi kehadiran 95% dari keseluruhan jumlah jam
pelajaran dinyatakan tidak lulus dan tidak diberikan sertifikat.
6. Peserta akan diberangkatkan ke tempat penugasan langsung dari lokasi pembekalan
setelah pembekalan selesai.
7. Selama mengikuti Pelatihan peserta mendapatkan fasilitas berupa :
- Akomodasi dan Konsumsi sesuai ketentuan pada saat klasikal
- Penggantian biaya transport sesuai ketentuan
- Training Kit
- Uang Harian diklat sesuai ketentuan
B . KETENTUAN PEMBEKALAN DISTANCE LEARNING
1. Peserta wajib mengikuti kegiatan pembelajaran secara virtual (Distance learning)
melalui zoom meeting
2. Peserta mengunduh dan mempelajari materi sebelum pembekalan dimulai
3. Link zoom meeting akan diinformasikan melalui grup WhatsApp.
4. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran (virtual dan klasikal) peserta memakai
kemeja warna putih dan bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam
5. Panitia akan melakukan presensi setiap hari, sebelum pembelajaran dimulai
6. Peserta sudah mulai join di zoom meeting 15 menit sebelum jadwal pembelajaran
dimulai
7. Berikut perlengkapan yang perlu disiapkan selama pembelajaran online:
a) Laptop (Wajib)
b) Koneksi internet (Wajib)
c) Smartphone (Wajib)
d) Charger Laptop & smartphone (jika diperlukan)
e) Headset (disarankan)
f) Ruang khusus (disarankan)

C. KETENTUAN PEMBEKALAN KLASIKAL
1. Lokasi Pembekalan : BBPK Makassar
Jl. Moha No. 59 Antang, Kec.Manggala Kota Makassar
2. Peserta wajib hadir / registrasi ulang pada :
a) Tahap I : Sabtu, 24 Januari 2021 Pukul 12.00 WITA di BBPK Makassar
b) Tahap II : Selasa, 26 Januari 2021 Pukul 12.00 WITA di BBPK Makassar
3. Menyerahkan keterangan hasil Rapid Antigen yang masih berlaku beserta bukti
pembayaran. Penggantian biaya Rapid Antigen Maksimal Rp. 250.000,4. Pemeriksaan Rapid antigen atau PCR/Swab disesuaikan dengan kebijakan
persyaratan penerbangan masing-masing Provinsi
5. Selama di kampus BBPK Makassar wajib menerapkan protokol kesehatan
6. Menyerahkan bukti perjalanan berupa pembayaran transportasi dari alamat domisili
peserta sampai ke lokasi pembekalan (bukti pembayaran dari rumah ke bandara dan dari
bandara ke BBPK Makassar, tiket dan boarding pass)
7. Menggunakan pesawat kelas ekonomi dengan rute terdekat bagi peserta yang
menggunakan transportasi udara
8. Biaya kelebihan bagasi tidak ditanggung panitia
9. Tidak diperkenankan membawa keluarga ke lokasi pembekalan.
PAKAIAN
1. Wanita
a) Pakaian harus sopan dan rapi, tidak ketat, tidak tipis/menerawang
b) Atasan kemeja warna putih bahan katun
c) Bawahan celana panjang / Rok panjang warna hitam bahan drill
d) Memakai kaos kaki warna hitam
e) Sepatu tertutup warna hitam
f) Bagi yang berkerudung / berjilbab hanya boleh memakai kerudung / jilbab
warna hitam atau putih polos
g) Bagi wanita yang tidak berkerudung / berjilbab, rambut harus dirapikan
selama mengikuti pembekalan
h) Tidak dalam keadaan hamil
2. 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 (bukan jeans)
3) Memakai tali pinggang
4) Memakai kaos kaki warna hitam
5) Sepatu tertutup warna hitam
6) Rambut harus sudah plontos saat datang ke lokasi pelatihan (Max. 2 Cm)
BARANG DAN PERLENGKAPAN YANG HARUS DIBAWA
1. Menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
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
h. Fotocopy Buku Tabungan Pribadi (Halaman 1 yang memuat nama & nomor
rekening)
2. Kelengkapan pribadi
a. Kemeja putih polos minimal 3 buah
b. Celana panjang / Rok panjang hitam minimal 3 buah
c. Sepatu warna hitam
d. Untuk peserta yang berjilbab agar membawa jilbab warna hitam dan putih
e. Pakaian olahraga (2 stel) dan sepatu kets/olahraga

f. Kaos kaki warna hitam
g. Pakaian profesi (bagi dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium)
h. Perlengkapan Sholat bagi yang Muslim/muslimah
i. Pakaian hangat/jaket
j. Peralatan mandi selengkapnya
k. Obat-obatan pribadi
l. Laptop
m. Smartphone android, min memory RAM 1 GB
TRANSPORTASI
Peserta bisa langsung Naik Taksi menuju kampus BBPK Makassar baik yang melalui
Bandara Sultan Hasanuddin atau yang menggunakan transportasi darat dari luar Kota
Makassar.
KEPEMILIKAN BARANG PRIBADI
1. Peserta pembekalan 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.
Catatan :
Mengingat setelah pembekalan akan langsung diberangkatkan ke tempat penugasan, maka
diharapkan untuk membawa kelengkapan pribadi secukupnya.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Sub Bidang Pelatihan Teknis Kesehatan BBPK Makassar
Kontak Person :
Irwan. Hp./WA 081242681927

Plt. Kepala BBPK Makassar

Masrida Baharuddin, SKM, M.Pd.
Nip. 19650527 198803 2 002

