
     
 

PENGUMUMAN 
YN.01.02/V.4/2755/2021 

 
 
Program Indonesia Supporting Primary Health Care Reform (I-SPHERE) 
membuka lowongan kerja untuk posisi Tenaga Reporting Specialist sebanyak 1 
orang dengan kualifikasi sebagai berikut: 
 

KUALIFIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

a. Memiliki Kartu Tanda Pengenal,  

b. Memiliki NPWP; 

c. Telah memenuhi kewajiban perpajakan 

tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 

tahun 2019 atau 2020;  

d. Pendidikan minimal S1 Sastra Inggris/ 

Hubungan Internasional/Kesehatan/ 

Ekonomi/Sosial/Teknik; 

e. Berpengalaman paling sedikit 2 tahun; 

f. Memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 

paling sedikit 500 (lima ratus) atau 

TOIEC dengan nilai paling sedikit 650 

(enam ratus lima puluh) atau setara. 

 

a. Melakukan penyusunan notulensi 

rapat/pertemuan dan laporan hasil 

rapat/pertemuan PCU dan PMU, 

baik dalam Bahasa inggris maupun 

Bahasa Indonesia; 

b. Membantu penyiapan penyajian dan 

pelaporan dalam rangka pertemuan, 

diskusi, seminar, pelatihan PCU dan 

PMU; 

c. Membantu penyusunan laporan 

berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas, baik dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Inggris, baik terkait 

PCU maupun PMU;  

d. Membantu penyusunan bahan 

pimpinan berkaitan dengan 

program/proyek I-SPHERE dan 

lainnya, baik dalam Bahasa 

Indonesia maupun Bahasa Inggris; 

 
 
DOKUMEN UNGGAH 
Setiap dokumen persyaratan wajib mengirimkan dokumen scan asli, terlihat dan 
terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman 
email isphereadm1@gmail.com  dengan format pdf sesuai dengan ketentuan 
yang terdiri dari:  
a. Surat lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan ditandatangani; 
b. Riwayat Hidup 

GERMAS 

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN 

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 

Telepon. (021) 5201590 (Hunting), Faksimile : (021) 5261815, 5203872 
website:www.yankes.kemkes.go.id 
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c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan 
rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil;  

d. Pas foto close up terbaru 3x4 berwarna; 
e. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, Pendidikan minimal S1 Sastra 

Inggris/ Hubungan Internasional/Kesehatan/ Ekonomi/Sosial/Teknik. 
f. SPT Tahunan tahun 2019 atau 2020; 
g. Sertifikat TOEFL dengan nilai paling sedikit 500 (lima ratus) atau TOIEC 

dengan nilai paling sedikit 650 (enam ratus lima puluh) atau setara; 
h. NPWP. 
i. Surat Keterangan Kerja (Referensi) dengan pengalaman paling sedikit 2 

tahun. 
 
Kirimkan surat lamaran beserta syarat lainnya paling lambat tanggal 24 Juli 
2021. melalui email : isphereadm1@gmail.com . 
 

 

 

 Panitia Rekrutmen 
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