
Daftar Peserta Rekrutmen Staf Bidang Hukum dan Akuntan Perum Jasa Tirta I

yang Dinyatakan Lolos untuk Mengikuti General Check Up dan Wawancara

A. JADWAL MCU

Hari/Tanggal : Kamis - Sabtu / 8-10 Juli 2021 (pilih salah 1)

Waktu : 06.00 WIB s.d selesai

Tempat : Laboraturium Klinik Prodia yang telah ditunjuk

Catatan: 

1. Peserta diwajibkan berpuasa (puasa makan dan minum, selain air putih) mulai malam selama minimal 9 jam s.d pagi

    ketika dilakukan pengambilan sampel darah dan urine

2. Peserta dihimbau tidak meminum obat-obatan menjelang dilaksanakannya tes

3. Bagi Peserta yang sedang haid, pengambilan sampel urine dilakukan 3 hari setelah masa haid berakhir

4. Peserta wajib membawa identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku

5. Peserta wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19 saat menjalani tes (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan)

6. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan di Laboraturium Klinik Prodia, tidak melayani di Rumah Sakit/Laboraturium Klinik lainnya.

B. LOKASI MCU

No Kode Peserta Nama Lokasi Lab Prodia

1 PRFHKM00089 DEAN RANDY HIDAYAT Ruko Kebayoran Arcade 2 Sektor 7-B3 No 33 Bintaro

2 PRFHKM00113 SURYA WIBAWA Jl. Jakarta 60 Malang

3 PRFAKT00092 NURUL QAMARIL RAMADHANI Jl. Jakarta 60 Malang

C. JADWAL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Tentative antara 12-16 Juli 2021

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Zoom Cloud Meeting (link akan diinfo H-1)

No Kode Peserta Nama Jadwal Wawancara

1 PRFHKM00089 DEAN RANDY HIDAYAT 08.00-08.30 WIB

2 PRFHKM00113 SURYA WIBAWA 08.30-09.00 WIB

3 PRFAKT00092 NURUL QAMARIL RAMADHANI 09.00-09.30 WIB



Catatan: 

1. Peserta mengikuti wawancara sesuai jadwal yang telah ditentukan

2. Peserta sudah siap di waiting room 30 menit sebelum jadwal yang ditentukan

3. Kelengkapan yang diperlukan :

    a. Laptop/PC terhubung koneksi internet stabil min. 1 Mbps

    b. Webcam dan built in microphone yang wajib on selama wawancara berlangsung

4. Peserta tidak diperkenankan menggunakan filter kamera/gambar background selama Zoom Meeting 

5. Peserta berada dalam kondisi private (tidak berpindah-pindah tempat dan tidak sedang berada di tengah keramaian), dalam situasi

    kondusif dan jauh dari kebisingan yang mungkin mengganggu jalannya wawancara. 

Peserta yang dapat hadir maupun tidak dapat hadir wajib konfirmasi dengan mengirim email ke sdm@jasatirta1.com

Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Perum Jasa Tirta I. Kami tidak bekerjasama dengan pihak travel agent  manapun

dan tidak memungut biaya apapun dari peserta sehubungan dengan pelaksanaan tes.

Seluruh biaya transportasi dan akomodasi peserta dari dan menuju lokasi tes ditanggung oleh masing-masing peserta.

Bagi peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar ini, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos dan tidak berhak mengikuti

seleksi selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Saudara telah mengikuti tahapan seleksi yang kami laksanakan. 

Semoga Saudara akan lebih berhasil di kemudian hari, pada tempat/instansi yang lebih sesuai dengan kemampuan/potensi yang Saudara miliki.

Kepada peserta diharapkan untuk terus aktif memantau informasi tentang tahapan tes melalui email dan website http://recruit.jasatirta1.co.id.
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