
 

 

HASIL VICON DARI MABES POLRI DENGAN PANITIA PADA  POLDA JAJARAN 
DALAM SELEKSI BAKOMSUS PERAWAT 

T.A 2020 
 
I.  Vicon AS SDM Polri dengan Panitia pada Polda Jajaran dalam seleksi Bakomsus Perawat 
 
II. Waktu Pelaksanaan 
 Hari : Kamis 
 Tanggal : 26 Maret 2020  
 Pukul : 07.30 wib s/d selesai 
 Tempat : Ruang Vicon Polda Sumbar 
  
III. Peserta Rapat 
1. Karo SDM Polda Sumbar Kabid Keu Polda Sumbar 
2. KabidKum Polda Sumbar 
3. Kabag Binkar 
4. Kabagdalpers 
5. Kabagpsikologi 
6. Kabagwatpers  
7. Pengawas Internal dari Itwasda dan bidpropam Polda Sumbar 
8. Seluruh panitia yang terlibat. 
 
IV. Arahan dari As SDM Polri 
1. Vicon dibuka oleh AsSDm polri mengenai isu covid-19 dan ucapan terima kasih atas 
terselenggaranya vicon. 
2. Adapun untuk semua seleksi yang diadakan biro Dalpers secara umum ditunda sampai dengan 
bulan Juni 2020 dengan persetujuan semua Instansi yang dilibatkan dalam bidang penerimaan Polri. 
3. Untuk Seleksi Bakomsus Perawat akan diadakan mulai Minggu depan dari Vicon ini diadakan 
dengan persyaratan adalah sebagai berikut : 
- berijasah D3 perawat mempunyai surat tanda registrasi yang masih berlaku dan diutamakan 
mempunyai sertifikat basic kardiovaskuler (BCLS) atau basic trauma Life support  (BTCLS) dengan IPK 
2,75 dan Prodi terakreditasi  
-     Umur maksimal 23 tahun 
- Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang Menurut ketentuan yang berlaku untuk 
pria 163 cm untuk wanita 160 cm 
- Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda sesuai domisili untuk uji 
kompetensi diselenggarakan di seluruh Polda yang terdapat calon peserta seleksi dengan melibatkan 
pihak-pihak yang berkompetensi 
4. Untuk bakomsus pilot, proses seleksi dilakukan di Mabes Polri dan Boleh daftar di Polda 
manapun untuk pemberangkatan ke Mabes Polri peserta dari polda menggunakan biaya sendiri. 
5. Agar para Karo SDM jajaran : 
-  mengedepankan percepatan seleksi proaktif dengan menghubungi calon peserta  dan 
memverifikasikan pada Polres masing-masing pendaftar 
-  sudah biss memetakan hasil dan dikirim ke Panpus sehingga bisa dibuatkan perencanaan untuk 
seleksi Per Polda. 
-  Menghimbau Polres-Polres untuk melaksanakan sosialisai mengenai penerimaan Polri seleksi 
Bakomsus Perawat 



 

 

6. Apapun tahapan seleksi yang dilaksanakan :  
- Verifikasi 
- Pakta Integritas terbats 
- Rikmin awal 
- Tes Kompetensi Awal (materi TKK) 
- Rikkes I 
- Psikologi 
- Sidang kelulusan utk lanjut Rikkes II 
- Uji Kesemaptaan 
- Wawancara Psikologi 
- PMK 
- Rikmin Akhir 
7.   SOP dalam Penerimaan Seleksi Polri Bakomsus Perawat : 
-   Panitia wajib mendaftarkan diri dengan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan verifikasi 
- Panita yang wajib menggunakan sarung tangan pada saat melaksanakan verifikasi untuk 
mencegah tertularnya virus Corona 
-  Casis berbaris dengan jarak 1 M selanjutnya panitia mengecek suhu tubuh casis sebelum menuju 
ruang verifikasi, Sebelum memasuki ruangan verifikasi badan sakit di sterilisasi dengan cairan 
desinfektan secara menyeluruh 
-  Berikutnya adalah memberikan hand sanitizer kepada sasis agar tangan tetap steril, lalu casis 
memasuki ruangan yang berisi desinfektan 
-  Pelaksanaan verifikasi maksimal 5 beserta dengan jarak minimal 1 M serta melaksanakan 
verifikasi dengan berdiri antre kebelakang 1 Banjar ada 5 Shaft 
- Dalam ruang tunggu casis menunggu antrian verifikasi dengan duduk berbanjar berjarak 1 M 
satu sama lain selanjutnya panitia bag Sumda, urkes Kasi Propam dalam melaksanakan pengukuran 
tinggi dan berat badan terhadap casis 
-   Panitia yang membagi Tim rikmin menjadi beberapa kelompok untuk social distance sehingga 
mencegah penularan virus Corona dan masing-masing anggota kelompok duduk dengan jarak minimal 1 
M di saat melaksanakan rikmin 


