PERSYARATAN UJI KOMPETENSI DAN PENGURUSAN STR LULUSAN
STIKES SANTA ELISABETH MEDAN
1. Uji Kompetensi (Ukom) Nasional
a.

Peserta adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan lulusan yang
memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
yang masih berlaku Dikti.

b.

Calon peserta ukom harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Dikti.

c.

Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dilakukan melalui system registerasi online, dengan
batas waktu dan alamat laman sebagai berikut:
1)

Periode I, 29 Januari -10 Februari 2018

2)

Periode II, 21 Mei-2 Juni 2018

3)

Periode III, 20 Agustus-1 September 2018

4)

Uji kompetensi D3 Keperawatan: ukperawat.ristekdikti.go.id,

D3 Kebidanan:

ukbidan.ristekdikti.go.id, Profesi Ners: ukners.ristekdikti.go.id
d.

Uji kompetensi diselenggarakan oleh panitia nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.124/M/kpt/2016 tentang panitia Uji Kompetensi
Nasional Program Pendidikan Profesi Ners. Periode penyelenggaraan Ukom sebagai berikut:
Program Studi
D3 Keperawatan
D3 Kebidanan

Periode I

Periode II

Periode III

Pendidikan Profesi Ners

e.

Peserta wajib mengikuti Ujian Try Out (TO) minimal satu (1) x, untuk tahun ini, tahun
depan dua (dua) kali sebelum mengikuti uji kompetensi nasional.

f.

Sebelum uji kompetens berlangsung,

Prodi D3 Keperawatan,Prodi D3 Kebidanan dan

Pendidikan Profesi Ners STIKes Santa Elisabeth Medan akan memberikan pembekalan,
minimal selama 1 (satu) bulan untuk mempersiapkan peserta dalam menghadapi uji
kompetensi. Kegiatan pembekalan akan dilaksanakan setiap tahunnya di STIKes Santa
Elisabeth Medan.
g.

Selama pembekalan berlangsung, calon peserta Ukom diwajibkan hadir setiap hari dan wajib
mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Prodi
Pendidikan Profesi Ners STIKes Santa Elisabeth Medan.

h.

Peserta yang tidak hadir sebanyak 3 x pertemuan tanpa ada pemberitahuan yang jelas dari
yang bersangkutan, maka tidak berhak untuk mengikuti ujian kompetensi (tidak didaftarkan
sebagai peserta uji kompetensi.

i.

Kegiatan pembekalan bukan jaminan kelulusan ukom akan tetapi merupakan salah satu upaya
untuk mempersiapkan calon peserta ukom Prodi D3 Keperawtan, D3 Kebidanan dan
Pendidikan Profesi Ners STIKes Santa Elisabth Medan.

j.

Mahasiswa akan didaftarkan sebagai peserta uji kompetensi, apabila sudah melaksanakan
semua ketentuan yang telah disebutkan di atas.

k.

Peserta yang sudah memenuhi persyaratan di atas diwajibkan membayar biaya administrasi
uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKes Santa Elisabeth Medan.

l.

Peserta ukom wajib melengkapi administrasi yang dibutuhkan berupa foto 3x4, sebanyak 2
lembar berwarna merah dengan pakaian profesi, SKL atau keterangan sudah yudicium dan
mempersiapkan tanda pengenal berupa KTP atau KTM.

m. Peserta ukom wajib mengikuti briefing, satu hari sebelum uji kompetensi berlangsung,
dengan menunjukkan tanda pengenal berupa KTP atau KTM dan menandatangani daftar hadir
briefing uji kompetensi.
n.

Peserta ukom hadir minimal 30 menit, lengkap dengan atribut sesuai yang ditentukan oleh
institusi dan Pengawas Pusat (PP), Penanggung Jawab Lapangan (PJL) dan PL (Pengawas
Lapangan). Berbaris dengan tertib, di depan ruangan tempat ukom diselenggarakan yang
dipimpin oleh PL masing-masing dan masuk ke dalam ruangan ukom secara tertib dengan
menunjukkan tanda pengenal berupa KTP atau KTM.

o. Peserta yang tidak lulus (reteker)

pada periode sebelumnya dan ingin mengikuti uji

kompentensi susulan pada periode berikutnya, maka peserta diwajibkan untuk mengikuti
pembekalan yang dilaksanakan oleh Prodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Pendidikan
Profesi Ners STIKes Santa Elisabeth Medan sebanyak tiga kali yang dibuktikan dengan
absensi

dan mengikuti Ujian Try Out (TO) sebanyak 2 kali (berlaku untuk alumni yang

sudah bekerja baik di dalam maupun di luar kota). Apabila peserta tidak mengikuti salah satu
aturan di atas, maka Prodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Ners
STIKes Santa Elisabeth Medan tidak akan mendaftarkan peserta yang bersangkutan untuk
menjadi calon peserta ukom pada periode berikutnya.
p.

Reteker dapat mengikuti uji kompetensi dimana peserta tinggal atau bekerja, sesuai dengan
persyaratan yang berlaku.

2. Pengurusan Surat Tanda Registerasi (STR)
a. Pengurusan STR sepenuhnya adalah tanggung jawab lulusan, bukan tanggung jawab STIKes
Santa Elisabeth Medan, dilakukan secara on line. Apabila dibutuhkan informasi tentang
bagaimana cara kepengurusannya maka dapat menghubungi BAAK STIKes Santa Elisabeth
Medan.

b. Persyaratan pengurusan STR, sebagai berikut:
1) Memiliki alamat

e-mail sendiri untuk melakukan pendaftaran online melalui

mtki.kemkes.go.id.
2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3) NPWP, jika sudah memiliki
4) Alamat yang jelas
5) Alamat tempat kerja (jika sudah bekerja)
6) Ijazah terakhir
7) Pas Foto 4x6, 2 lembar dengan pakaian profesi latar belakang merah
8) Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
Setelah saya membaca dan mempelajari peraturan di atas, maka saya setuju untuk melaksanakannya
dengan tidak ada unsur paksaan dan tuntutan di kemudian hari. Bila dikemudian hari, saya melanggar
peraturan tersebut di atas, maka hak saya sebagai calon peserta ukom akan dicabut. Demikianlah
surat pernyataan ini dibuat untuk saya laksanakan dengan baik, atas perhatian dan kerjasama yang
baik, saya sampaikan terimakasih.

Diketahui
STIKes Santa Elisabeth ,

Mestiana Br. Karo, S. Kep., Ns., M. Kep
Ketua

Hormat Saya,

(………………………….)

