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Landasan Yuridis: 

UU No.12/2012 tentang
Pendidikan Tinggi pasal 44 ayat

(2)
Serifikat kompetensi diterbitkan
oleh Perguruan Tinggi bekerja
sama dengan organisasi profesi,
lembaga pelatihan, atau lembaga
sertifikasi yang terakreditasi
kepada lulusan yang lulus uji
kompetensi.

UU 36/ 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan

Mahasiswa bidang kesehatan
pada akhir masa pendidikan
vokasi dan profesi harus
mengikuti Uji Kompetensi
secara nasional.

RANAH PENDIDIKAN RANAH PELAYANAN

PERMENDIKBUD NO 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 
UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN



Aturan pada UU No.12/2012 tentang
Uji Kompetensi
Pasal 44 ayat (2) :
Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi
bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga
pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi
kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. 

Permendikbud No.83/2013 tentang Sertifikat Kompetensi

Pasal 1:

Uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bekerja sama
dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga
sertifikasi.

ATURAN LANJUTAN UU No.12/2012 



Uji Kompetensi

• Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 
yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi 
adalah proses pengukuran capaian 
kemampuan dan perilaku mahasiswa pada 
perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi bidang Kesehatan 



PERMENDIKBUD NO 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN

1. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan
vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara
nasional.

2. Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi
kerja sebagai tenaga kesehatan

3. Uji Kompetensi merupakan salah satu syarat kelulusan
mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi

4. Penentuan kelulusan program vokasi dengan proporsi
penilaian:
a. IPK 60%

b. UKOM 40%



PERMENDIKBUD NO 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN

5. Peserta Uji Kompetensi merupakan mahasiswa bidang
kesehatan program vokasi yang telah menyelesaikan
seluruh proses pembelajaran.

6. Peserta Uji Kompetensi harus memenuhi syarat:
a. terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
b. berasal dari program studi bidang kesehatan yang

memiliki izin penyelenggaraan peraturan
perundang-undangan.

7. Peserta Uji Kompetensi yang  dinyatakan lulus berhak
memperoleh Sertifikat Kompetensi

8. Peserta Ukom yang tidak lulus dapat mengikuti Ukom
periode berikutnya hingga batas masa studi sesuai
SNDIKTI



Bank Soal Uji Kompetensi
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CBT ONLINE TENAGA 
KESEHATAN

• Komponen Halaman
Ujian
– Soal ujian

• Belum terjawab (merah)
• Sudah dijawab (hijau)
• Dijawab ragu-ragu

(orange)

– Menu nomor soal ujian
– Bantuan tanda ragu
– Sisa waktu
– Nama lengkap
– Rekapitulasi soal:

Form Login
Username

Password

captcha

Tata Tertib
60 menit sebelum

ujian sudah hadir

Memasuki ruang
transit

Masuk ruang CBT tdk
bawa apa2

Ruang karantina



KIAT-KIAT
BAGI MAHASISWA



Rajin Berlatih Memahami/Menjawab
Soal

• Ingat pepatah “try is the key for 
success”. Mencoba dan terus mencoba adalah
kunci dari kesuksesan. 

• Banyak soal-soal yang sudah tersedia atau
diberikan oleh para dosen, di internet atau
sumber lain.

• Memahami dan menjawab soal-soal kasus dapat
membantu saat menjawab soal-soal nyata dan
hampir seluruhnya modelnya sama dan ini
sangat membantu.



Jika dalam waktu 20 detik kalian tidak faham
soal, tinggalkan. Jangan buang buang waktu. 
Pindah. Nanti kerjakan di akhir.

Isi dulu soal yang mudah, jangan mengisi
soal yang susah dulu.

Ingat jawaban yang panjang kadang sebagai
jebakan, hati hati.

Gunakan insting yang pertama, maksudnya. 
Percayalah pada insting yang pertama, 
jangan di rubah apabila tidak yakin jawaban
yang diganti itu benar benar salah, karena
insting yang pertama yang tidak pernah
salah.



• Jangan panik, relaks

• Jika kalian tidak cukup waktu, jawablah
dengan Jawaban yang sama. Misalnya 10 
menit waktu tersisa soal masih ada 20 yang 
belum, kerjakan dengan cara pilih jawaban A 
semua atau B semua. Masa dari 20 tidak ada
yang A atau B.

• Jika besok ujian, maka malam ini janganlah
membahas soal, karena jika satu saja soal
tidak terjawab Anda akan stress sendiri.

• Gunakan malam ini untuk istirahat, 
membaca materi yang tidak faham.

• Ingat 1 soal upayakan jawab 1 menit.



• Materi-materi sesuai kompetensi Silahkan tulis di 
catatan masing masing apa yang belum faham. Cek
ke buku sumber.

• Yang sesi pertama usahakan sarapan dulu. Karena
Anda baru bisa keluar karantina jika peserta sesi ke 2 
sudah masuk

• Isi semua, jangan takut salah. Karena dengan mengisi
akan meningkatkan peluang benar, jangan biarkan
tidak diisi.

• Log in yang pertama gunakan untuk latihan, bukan
untuk dikerjakan serius, tapi gunakan untuk
beradaptasi dengan komputer

• Jangan sampai kesiangan
• Jangan terlalu sering ke toilet, karena waktu terus

berjalan
• Jika komputer mati jangan panik, acungkan tangan, 

pengawas pasti datang mendekati anda.



• Jangan panik jika Anda harus pindah komputer, 
karena waktu tidak akan berkurang.

• Jangan nanya ke teman, karena dalam 1 
ruangan ada 4 jenis soal.

• Hati hati dalam memasukan username dan
password

• Pastikan identitas dalam computer adalah benar
• Ikuti instruksi pengawas pusat dan lokal.
• Tarik napas, jika soal dirasakan sulit, tenangkan

pikiran. Jika masih ada waktu lewati saja. Jika 
tidak ada. TEBAK.

• Gunakan mind mapping untuk membuat
catatan. Mind mapping terbukti dapat
meningkatkan pemahaman 30 %.







Tips Berhasil Menghadapi
Uji Kompetensi bagi kampus
1. Semua upaya meningkatkan mutu dilakukan secara 

konsisten dan dipantau.
2. Menguji kompetensi secara berkala menggunakan 

model soal yang sama dengan uji kompetensi 
nasionalsoal latihan, UTS, UAS dg metode soal
ukom

3. Melatih dosen utk terus mengembangkan soal dan 
melakukan review 

4. Ikut aktif mengirimkan soal ke APTIRMIKI untuk
direview dan diuji cobakan melalui Tryout Ukom. 



Lanjutan....

• Melakukan tryout menggunakan model soal 
yang sama dg uji kompetensi nasional

• Melakukan bimbingan untuk mhs dengan 
hasil tryout kurang baik




