KETENTUAN UMUM TES KESEHATAN SELEKSI CPNS KEJAKSAAN R.I.
TAHUN 2020

1. Pelaksanaan tes kesehatan seleksi CPNS Kejaksaan R.I. Tahun 2020 dilaksanakan di Puri
Adhyaksa - RSU Adhyaksa (kawasan Adhyaksa Loka) Jl. Hankam Raya 60 Ceger,
Cipayung, Jakarta Timur
2. Peserta
mendaftar
secara
daring
(online)
melalui
website
https://portal.rsuadhyaksa.co.id/mcu2020/ paling lambat Hari Kamis, 03 September
2020 pukul 13.00 dan memilih hari/tanggal pelaksanaan sesuai yang sudah ditetapkan
oleh Panitia Kejaksaan Agung R.I.

3. Peserta menjalani jenis pemeriksaan sebagai berikut:

a. Anthropometri (berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh)
b. Tanda-tanda vital
c. Pemeriksaan Fisik termasuk
• buta warna
• cacat fisik (anomali organ tubuh, kelainan mata, dll)
• tato
• tindik
d. Pemeriksaan Visus (ketajaman penglihatan)
e. Pemeriksaan Laboratorium
• Rapid Test
• Darah lengkap dan hitung jenis
• Urine lengkap
• SGOT/SGPT
• Ureum/Ceatinin/Asam urat
• Bilirubin Indirek/Direk/Total
• Gula darah sewaktu
• HBsAg
f. Pemeriksaan Kehamilan (bagi peserta perempuan)
g. Pemeriksaan NAPZA
h. Pemeriksaan Radiologi/rontgen
i. Pemeriksaan Rekam jantung/EKG
j. Pemeriksaan MMPI (Kesehatan Jiwa) dan Wawancara Psikiatri
4. Peserta secara mandiri mengisi, mencetak, menandatangani form-form sebagai berikut:
a. Tata tertib tes kesehatan CPNS 2020
b. Lembar Biodata
c. Persetujuan umum (general consent)
d. Skrining pemeriksaan Napza
e. Surat pernyataan penolakan rontgen (bagi peserta hamil)
f. Skrining hamil CPNS 2020
g. Formulir skrining Covid MCU CPNS
Form-form di atas dimasukkan ke dalam map (warna bebas) dan dibawa pada hari
pelaksanaan.
5. Pada hari pelaksanaan peserta melakukan registrasi di Puri Adhyaksa loket
pendaftaran ulang sesuai dengan nomor ujian
6. Proses pendaftaran ulang dilakukan dengan menyerahkan form-form di dalam map
kepada petugas untuk diverifikasi. Setelah proses verifikasi lengkap, maka peserta akan
mendapatkan kartu tes kesehatan.

7. Selama rangkaian tes kesehatan, KTP peserta ditahan di petugas pendaftaran dan bisa
diambil kembali setelah tes kesehatan selesai dan kartu tes kesehatan diparaf oleh
petugas kesehatan yang terlibat.
8. Tes Kesehatan diselenggarakan dengan menjalankan protokol kesehatan. Peserta
diwajibkan
a. Mengenakan masker dan faceshield
b. Membiasakan perilaku cuci tangan baik menggunakan sabun dan air mengalir
ataupun hand sanitizer
c. Menjaga jarak dengan peserta lain
d. Menjaga etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut ketika batuk
dan bersin dengan sapu tangan/tissue/ujung baju serta membawa masker
cadangan sebagai pengganti masker basah akibat bersin/batuk.
e. Meminimalkan memegang barang/area publik
f. Mengurangi berbicara yang tidak penting (mengobrol) antar peserta di area
pelaksanaan tes kesehatan
g. Membawa alat tulis dan keperluan pribadi masing-masing
h. Dilarang merokok di area tes kesehatan
i. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan pada area
tes kesehatan

