
RS UNAND Padang 2017 
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Disiplin Keilmuan yang Diterima : 

1. S1 Dokter Umum (Kode : D1) 

2. S1 Perawat (Kode : N1) 

3. S1 Kebidanan (Kode : B1) 

4. D3 Kebidanan (Kode : B3) 

5. D3 Perawat Anastesi (Kode : PA3) 

6. D3 Apoteker (Kode : A3) 

7. D3 Radiologi (Kode : R3) 

8. D3 Rekam Medik (Kode : RM3) 

9. D3 Gizi (Kode : G3) 

10. D3 Fisioterapi (Kode : F3) 

11. D3 Laboratorium (Kode : L3) 

12. D3 Perawat Gigi (Kode : PG3) 

Persyaratan Khusus :  

- IPK 3.0 untuk PTN dan 3.25 untuk PTS 

- Khusus PTS harus terakreditasi B 

- Umur maks 35 tahun 

- Lulus ujian kompetensi atau bukti/resi pendaftaran STR 

- Pengalaman bekerja di Rumah Sakit (Bahan Pertimbangan) 

- Pelatihan kegawat daruratan (khusus tenaga medis dan keperawatan) dan sesuai 

bidang keilmuan/profesi (bahan pertimbangan) 
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Berikut adalah beberapa petunjuk dasar dalam melakukan “Pendaftaran Online Calon 

Pegawai Rumah Sakit Universitas Andalas Padang 2017” diantaranya adalah : 

- Sebelum melakukan pendaftaran online, peserta diwajibkan terlebih dahulu untuk 

melakukan pendaftaran akun di http://rsp.unand.ac.id/registrasi yang nantinya setelah 

melakukan pendaftaran kami akan mengirimkan email konfirmasi ke email yang di 

daftarkan. Setelah melakukan aktivasi melalui email, maka akun sudah bisa 

digunakan untuk login ke  “Pendaftaran Online Calon Pegawai Rumah Sakit 

Universitas Andalas Padang 2017”. 

- Setelah login pilih menu “Pendaftaran Online Calon Pegawai RS UNAND 2017 

(NOW OPEN)" untuk menuju ke menu selanjutnya. 

- Kemudian peserta akan di alihkan menuju halaman pemilihan kode peminatan. Pilih 

kode peminatan, lalu klik tombol “Selanjutnya”. 

- Lalu peserta akan menuju ke form pendaftaran, silahkan isi semua form dengan benar 

adanya tanpa ada rekayasa, untuk bagian biodata diri, pendidikan, dan berkas 

merupakan form yang wajib diisi oleh peserta. Dan pada bagian no str, 

pendidikan/training, dan pengalaman kerja tidak wajib di isi, tapi nantinya bagian ini 

juga akan merupakan bahan pertimbangan. 

- Pada bagian berkas dokumen, peserta wajib melampirkan sebuah file dengan format 

.pdf dimana didalam pdf tersebut terdapat semua persyaratan untuk melamar, baik itu 

cv, ijazah, sertifikat, pas photo, akta kelahiran, transkrip nilai, dan sebagainya. Ukuran 

dari file pdf yang tidak boleh lebih dari 7MB. 

http://rsp.unand.ac.id/registrasi
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- Untuk satu account hanya bisa untuk mendaftar satu kali. 

- Sekian teima kasih, semoga dengan adanya panduan ini peserta tidak mendapati 

kesulitan di dalam melakukan pendaftaran online. 

 

TTD, 

RSP UNAND Padang 


