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BAGIAN I
KODE ETIK PESERTA DAN PELAKSANA UJI KOMPETENSI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN (UKMPPDH)
PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang Kesehatan Hewan adalah segala
urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat
dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan
peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan asal
hewan
Pasal 1 ayat 29 menjelaskan tentang Dokter Hewan adalah orang yang memiliki
profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan hewan
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang berkualitas, peran dokter hewan
merupakan salah satu faktor utama. Dokter hewan yang profesional adalah
mengedepankan standar profesi serta keluhuran menjalankan profesi merupakan
jaminan pelayanan kedokteran hewan terbaik yang dapat diimplementasikan bagi
rakyat Indonesia.
Lulusan fakultas kedokteran hewan adalah tenaga professional yang akan
mengabdi di masyarakat dalam berbagai bentuk pengabdian dan pelayanan. Seorang
dokter hewan dalam pekerjaannya mempunyai fungsi safety, security dan assurance
yang pada intinya melindungi, mengamankan dan menjamin kesehatan manusia,
hewan, dan lingkungan, termasuk mutu dan keamanan produk hewan dan by-productnya. Pekerjaan dokter hewan sebagai profesi medik mengemban tanggungjawab yang
tinggi, terikat dengan kewajiban moral untuk menjaga kedaulatan negara dan
melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia, memerlukan sikap kehati-hatian dalam
menggunakan peralatan dan melakukan tindakan medik veteriner, serta selalu
memperlakukan hewan sesuai prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
Untuk menghasilkan kualitas tenaga dokter hewan yang professional tersebut
merupakan tanggung jawab bersama baik institusi pendidikan maupun organisasi
profesi. Oleh karena itu, sinergisitas serta kualitas sistem yang dibangun oleh dua
lembaga tersebut sangat dibutuhkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
selaku regulator yang diberi amanah untuk menjamin perbaikan kualitas pendidikan di
Indonesia harus memfasilitasi seluruh pemangku kebijakan/stake holder yang terlibat
dalam mewujudkan lulusan-lulusan program pendidikan yang bermutu. Diharapkan
dengan panduan ini dapat mewujudkan pelaksanaan uji kompetensi program
pendidikan dokter hewan yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Sehingga para
dokter hewan yang kelak diturunkan ke masyarakat dapat menghadirkan kualitas
kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan hewan yang lebih baik di masa depan.
Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai bagian dari upaya standarisasi kompetensi
dan penjaminan mutu, merupakan salah satu komponen dari proses penjaminan mutu
secara komprehensif. Peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu merupakan proses
yang komprehensif dan bagian yang utuh tidak terpisahkan, yang dimulai dari proses
input pada institusi pendidikan terkait, proses yang terjadi pada kegiatan akademik
meliputi standarisasi kualitas Dosen, standarisasi sarana dan prasarana penunjang
pendidikan, dan output untuk menghasilkan dokter hewan yang berkompeten sesuai
1

dengan Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia serta Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI). Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi, peserta uji dan
panitia pelaksana UKMPPDH harus mematuhi kode etik yang telah ditentukan.
PRINSIP UKMPPDH
Validitas
Merupakan derajad kesesuaian pengukuran yang dapat dicapai oleh suatu
instrument penilaian terhadap hal yang harus diukur. Validitas uji kompetensi meliputi
sejauh mana soal uji kompetensi mencakup materi dalam standar kompetensi dokter
hewan Indonesia. Standar kompetensi dokter hewan Indonesia merupakan rujukan
untuk membuat blue print uji kompetensi. Validitas uji kompetensi meliputi validitas
muka, konten, konstruk dan prediktif
Reliabilitas
Uji kompetensi dikatakan reliabel jika dapat dipercaya, konsisten dan stabil.
Reliabilitas terdiri dari konsistensi internal suatu ujian, konsistensi hasil ujian bila
diujikan pada kelompok peserta yang berbeda dan konsistensi penilaian oleh beberapa
penguji yang berbeda
Transparansi
Kriteria dan standar yang dipakai dalam uji kompetensi harus jelas dan dapat
dimengerti oleh semua pemangku kepentingan
Komparabilitas
Uji dilakukan dengan cara yang setara dan konsisten untuk seluruh peserta
untuk menjamin komparabilitas pemilihan soal, maka pemilihan soal pada setiap
periode ujian didasarkan pada blueprint. Kondisi ujian diusahakan sama untuk semua
peserta
Fairness
Sistem penilaian dilakukan dengan kriteria yang jelas dan berlaku sama untuk
semua peserta tanpa membeda-bedakan latar belakang peserta
Akseptabilitas
Para pemangku kepentingan menyetujui desain dan implementasi ujian
Mampu Laksana
Uji kompetensi harus mampu laksana baik dari segi waktu, pendanaan maupun
ketersediaan fasilitas pendukung disertai prinsip akuntabilitas
Dampak Terhadap Pendidikan
Dampak pada pembelajaran dan pendidikan secara umum, asesmen yang baik
dapat memberikan efek positif terhadap mahasiswa, proses belajar mengajar di institusi
dan sistem pendidikan tinggi secara umum.
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KODE ETIK UKMPPDH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Cakupan Kode Etik
(1) Konflik Kepentingan
Bagi Perguruan Tinggi atau Institusi tempat Uji Kompetensi
a. Panitia pelaksana pusat tidak bertugas pada institusi asal
b. Panitia pelaksana pusat tidak memberikan informasi ke institusi asal jika
hal itu dirahasiakan
Bagi Peserta
a. Panitia pelaksana pusat tidak bertugas pada periode dimana ada anggota
keluarga atau masih ada hubungan darah yang menjadi peserta uji
kompetensi
b. Panitia pelaksana pusat tidak bertugas di lokasi yang ada peserta dengan
riwayat konflik sebelumnya
Perangkat Lain
a. Panitia pelaksana pusat bertugas mengatur penempatan panitia lokal
sesuai pedoman Uji Kompetensi
b. Panitia pelaksana pusat dapat menjaga pelaksanaan ujian sesuai jadwal
dan pedoman, walau berakibat menganggu jadwal perjalanan
(2) Integritas
Dokumentasi Soal
a. Panitia pelaksana pusat dan panitia lokal tidak berusaha untuk membaca
soal
b. Panitia pelaksana pusat dan panitia lokal tidak berusaha
mendokumentasikan soal dalam bentuk apapun
Kerahasiaan Soal
a. Panitia pelaksana pusat dan panitia lokal tidak mendiskusikan hal-hal
terkait soal dengan semua pihak (termasuk jika ada komplain tentang soal)
b. Panitia pelaksana pusat dan panitia lokal tidak membocorkan soal kepada
pihak manapun
Pengawasan Uji Kompetensi
a. Panitia pelaksana pusat melakukan pengawasan bila panitia lokal tidak
melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana mestinya
b. Panitia pelaksana pusat dan panitia lokal tidak diperkenankan membiarkan
petugas lain melakukan pelanggaran, dengan alasan apapun
(3) Obyektivitas
Adil
a. Panitia pelaksana pusat harus bersikap objektif jika ada konflik antar
perangkat Uji Kompetensi
b. Panitia pelaksana pusat harus bersikap adil terhadap seluruh peserta,
termasuk jika ada peserta dari institusi asal panitia pelaksana
Tegas
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a.

Panitia pelaksana pusat dalam melaksanakan tugas senantiasa merujuk ke
Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi
b. Tegas terhadap Panitia Nasional, Panitia Pelaksana Pusat, peserta, Panitia
Lokal dan Penanggungjawab Lokasi
c. Tetap mendahulukan sikap persuasif
Prioritas
a. Seluruh panitia tetap menjaga prioritas pelaksanaan Uji Kompetensi
b. Seluruh panitia senantiasa berusaha agar Uji Kompetensi dapat terlaksana
sesuai pedoman
(4) Independensi
Panitia Pelaksana Pusat yang bertugas sebagai pengawas nasional
a. Tidak mewakili Institusi
b. Koordinasi dengan Panitia nasional Uji Kompetensi
Intervensi
a. Menjaga agar tidak ada intervensi dari pihak2 yang tidak terkait dengan Uji
Kompetensi
b. Tetap mengacu ke pedoman Uji Kompetensi
Keputusan
a. Melakukan koordinasi dalam pengambilan keputusan dengan Panitia
Nasional Uji Kompetensi
b. Tidak berkoordinasi dengan pihak selain Panitia Nasional Uji Kompetensi
BAB 2
PESERTA UJI KOMPETENSI
Pasal 1
Kode Etik Peserta
(1)Peserta ujian adalah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi mahasiswa
program profesi dokter hewan (PPDH) dan telah menyelesaikan tahap akademik
dan tahap profesi serta terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi (PDDikti)
(2)Peserta ujian adalah warga negara asing (WNA) yang menjadi mahasiswa
fakultas kedokteran hewan di Indonesia dan telah menyelesaikan tahap
akademik dan tahap profesi serta terdaftar dalam pangkalan data perguruan
tinggi (PD-Dikti)
BAB 3
PELAKSANA UJI KOMPETENSI
Pasal 1
Organisasi Pelaksana
Panitia Nasional UKMPPDH terdiri dari Dewan Pengawas, Panitia Pengarah,
Panitia pelaksana Pusat dan Panitia Lokal
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(1) Dewan pengawas adalah terdiri dari unsur Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan
(2) Panitia Pengarah adalah terdiri dari unsur Dirjen Pembelajaran dan
kemahasiswaan, Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI),
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI)
(3) Panitia Pelaksana Pusat terdiri dari 3 divisi yaitu divisi manajemen pelaksanan
uji kompetensi, divisi pengembangan soal, divisi penjaminan mutu
(4) Panitia lokal terdiri dari para dekan FKH (Penanggungjawab UKMPPDH
Institusi) dan Koordinator pelaksana UK CBT dan OSCE
Pasal 2
Tugas Pelaksana Uji Kompetensi
(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan penjaminan mutu
implementasi kebijakan uji kompetensi
(2) Panitia pengarah bertugas a). memberikan arahan kepada panitia pelaksana
untuk meningkatkan kualitas implementasi uji kompetensi, b). melakukan
koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin mutu pelaksanaan uji
kompetensi dan c). mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan uji
kompetensi
(3) Panitia pelaksana pusat terdiri dari divisi manajemen pelaksanaan uji
kompetensi, divisi pengembangan soal dan divisi penjaminan mutu
Divisi manajemen pelaksanaan uji kompetensi bertugas :
a. Menyiapkan sarana (penyusunan standar sarana uji, penetapan standar sarana
uji, penyusunan mekanisme penetapan lokasi, penetapan lokasi ujinas dan
pelatihan SDM)
b. Mengatur pelaksanaan ujian (tahap pelaksanaan ujian di panitia pusat dan tahap
pelaksanaan ujian di lokasi)
c. Mengatur pelaksanaan setelah ujian (penetapan batas lulus dan pengumuman
hasil uji dan pelanggaran ujian)
d. Mengatur ketentuan pembiayaan
Divisi pengembangan soal bertugas :
a. Menyusun Blue Print soal (menetapkan Blue Print Soal)
b. Membuat soal (Pelatihan pembuatan soal CBT dan OSCE, Pembuatan soal CBT
dan OSCE)
c. Menetapkan bank soal (Penetapan Bank Soal UjiNas; Penetapan struktur dan
personil IBA)
d. Mereview soal (Penetapan Reviewer dan Pelaksanaan Review)
e. Melakukan Ujicoba soal (Latihan calon peserta, pelaksanaan uji coba dan
karakterisasi soal
a. hasil uji coba)
f. Menetapkan paket soal uji (penyiapan paket soal uji)
Divisi penjaminan mutu bertugas :
a. Menyusun panduan penjaminan mutu dan monev UKMPPDH
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b. Menyusun prosedur penjaminan mutu UKMPPDH yang terdiri dari
1. Perumusan kode etik peserta dan pelaksana
2. Penjaminan mutu proses pengembangan soal
3. Penjaminan mutu proses manajemen pelaksanaan ujian
4. Penjaminan mutu proses penetapan batas lulus
5. Penjaminan mutu proses pengumuman hasil uji dan feedback peserta
6. Penjaminan mutu penanganan pelanggaran ujian
c. Menyusun SOP tentang umpan balik pelaksanaan UKMPPDH untuk tiap
institusi
d. Menyusun SOP penanganan permasalahan
e. Menyusun SOP penjaminan mutu internal
f. Menyusun SOP penjaminan mutu eksternal
g. Menyusun SOP mutu pelaksanaan UKMPPDH
h. Menyusun Instrumen monev proses kerja divisi
i. Menyusun Instrumen evaluasi kinerja penyelia pusat
j. Menyusun Instrumen monev UKMPPDH
ORGANISASI PELAKSANA

DEWAN PENGAWAS
Mendikbud, Mentan, Dirjen
Peternakan dan Kesehatan Hewan

PANITIA PENGARAH
Dirjen Belmawa, AFKHI,
PB PBDHI

PENJAMINAN MUTU
EKSTERNAL
(PB PDHI)

PANITIA PELAKSANA PUSAT

DIVISI
MANAJEMEN
PELAKSANAAN

DIVISI
PENGEMBANGAN
SOAL

PANITIA LOKAL
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DIVISI
PENJAMINAN
MUTU

BAGIAN II
PENJAMINAN MUTU PROSES PENGEMBANGAN SOAL
Prosedur Penyusunan Blue Print Tingkat Nasional
1. TUJUAN
Menjamin mutu penyusunan Blue Print CBT Uji Kompetensi Mahasiswa Program
Profesi Dokter Hewan sudah sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Hewan
2. RUANG LINGKUP
a. Blue Print CBT merupakan komposisi materi yang menggambarkan
kemampuan yang diuji secara proporsional. Blue print mengacu pada standar
kompetensi dokter Hewan Indonesia (10 kompetensi) sehingga peserta diuji
secara komprehensif.
b. Penentuan blue print soal dilaksanakan pada awal pelaksanaan UK CBT.
c. Penetapan blue print dilakukan bersama pemangku kepentingan yang terkait
yaitu AFKHI dan PB PDHI sehingga materi yang diujikan merefleksikan
kompetensi dokter hewan untuk siap bekerja pada layanan kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner di Indonesia
3. TAHAPAN DAN TARGET
Kegiatan
a. Menetapkan materi ujian yang didasarkan
pada Standar Kompetensi Dokter
Hewan Indonesia

Target
3 bulan sebelum Uji
Kompetensi CBT

b. Menetapkan komposisi untuk masingmasing tinjauan berdasarkan kewenangan
dan peran seorang dokter hewan

Garis besar komposisi cetak biru materi CBT berdasarkan aspek tinjauan Kompetensi
Dokter Hewan
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Level Kompetensi
berdasar taksonomi
Bloom”s (C1 s/d C6)

Jumlah
Soal
%

C2 dan C3

5

C2 dan C3

5

C3 dan C4

5

C5 dan C6

15

a) diagnosis klinik, laboratorik, patologik, dan
epidemiologik penyakit hewan;

C4 dan C5

5

b) penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan gangguan
medik;

C4 dan C5

5

c) pemeriksaan antemortem dan postmortem;

C4 dan C5

5

d) pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan
reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi;

C4 dan C5

10

e) pengawasan keamanan dan mutu produk hewan;

C4 dan C5

5

f) pengawasan dan pengendalian mutu obat hewan dan
bahan-bahan biologis, termasuk pemakaian dan
peredarannya;

C4 dan C5

5

g) pengukuran (assesment) dan penyeliaan kesejahteraan
hewan

C4 dan C5

5

C4 dan C5

5

C5 dan C6

10

C4 dan C5

5

C2 dan C3

5

C2 dan C3

5

No.

Kompetensi

1.

Memiliki wawasan etika veteriner dan pemahaman
terhadap hakikat sumpah dan kode etik profesi serta
acuan dasar kedokteran hewan;
Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan
nasional dan legislasi veteriner
Memiliki keterampilan melakukan tindakan medis
yang lege-artis
Memiliki keterampilan dalam menangani sejumlah
penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas,
hewan eksotik, satwa liar, satwa aquatik dan hewan
laboratorium
Memiliki keterampilan dalam melakukan:

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Memiliki keterampilan dalam komunikasi profesional
(professional communication/dialogue)
Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan
penanggulangan penyakit strategis, penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali (emerging and reemerging diseases), zoonosis, transboundary animal
disease, dan keamanan hayati (biosecurity-biosafety),
serta pengendalian lingkungan
Memiliki kemampuan dalam ”transaksi therapeutik”,
melakukan anamnese, rekam medik, persetujuan
tindakan medik (informed consent), penulisan resep,
surat keterangan dokter, dan edukasi klien
Memiliki pengetahuan analisis resiko, analisis
ekonomi veteriner (termasuk perdagangan
internasional), jiwa kewirausahaan (entrepreunership)
Memiliki pengetahuan tentang managerial dan
kepemimpinan veteriner (veterinary leadership)
TOTAL

Catatan: Penjelasan Tujuan/Deskripsi Kompetensi belum ada.
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100

Prosedur Call For Item
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa pengumpulan soal ujian CBT Uji Kompetensi Mahasiswa
Program Profesi Dokter Hewan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
2. RUANG LINGKUP
a.Call for item pengembangan Nasional.
Langkah dalam jalur ini sebagai berikut:
1. Pengumuman Pemasukan Soal (Call for item)
a) Panitia Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan akan
melayangkan surat kepada calon pembuat soal yang memenuhi kriteria.
b) Pemberitahuan dilakukan melalui surat, surat elektronik dan pengumuman
melalui situs Panitia.
c) Pemberitahuan mencakup syarat pembuatan soal, tipe, contoh soal dan
keterangan lainnya.
d) Seluruh pembuat soal dapat mengirimkan soalnya melalui surat elektronik,
surat atau mengirimkan soal melalui situs atau diundang pada lokakarya
nasional pengembangan soal nasional yang dikoordinasikan oleh panitia.
2. Seluruh soal yang diterima akan dimasukkan ke dalam Bank Soal.
b.Kriteria pembuat soal
1. Pembuat soal dari Institusi Pendidikan Dokter Hewan
a) Ahli di bidang kedokteran hewan sesuai dengan garis besar materi ujian
dengan pendidikan minimal pascasarjana di bidang kedokteran hewan dan
atau spesialis.
b) Berasal dari institusi pendidikan dokter hewan yang terakreditasi.
c) Mendapat rekomendasi dari pimpinan institusi.
d) Memahami Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia.
e) Menyertakan ”Curriculum Vitae” (CV) dan sertifikat pelatihan bidang
”student assessment”.
2.Pembuat soal dari organisasi profesi dokter hewan
a) Ahli di bidang kedokteran hewan sesuai dengan garis besar materi ujian
dengan pendidikan minimal pascasarjana di bidang kedokteran hewan dan
atau spesialis.
b) Dokter hewan yang telah berpraktek selama minimal 10 tahun.
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c) Mendapat rekomendasi oleh PDHI.
d) Memahami Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia.
e) Menyertakan ”Curriculum Vitae” (CV) dan sertifikat pelatihan bidang
”student assessment”
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Prosedur Bank Soal
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa pengumpulan dan pengelolaan soal ujian yang sudah dibuat
oleh penulis soal sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
2. RUANG LINGKUP
a. Seluruh soal yang diterima dari pembuat soal, akan dimasukkan ke dalam Bank
Soal.
b. Syarat soal diterima masuk Bank Soal
1. Soal tertulis dalam formulir soal UK CBT secara lengkap (dalam
program software Sistem IBA Nasional
2. Soal dalam bentuk softcopy.
3. Soal dalam bahasa Indonesia.
4. Sesuai ketentuan soal UK CBT.
5. Menyertakan CV penulis soal.
c. Tugas Umum Item Bank Administration (IBA) Nasional
1. Mengelola Item Bank yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melakukan pembaruan software secara berkala.
3. Melakukan pemeliharaan bank terhadap virus/threat/spam secara
berkala.
4. Bekerja sama dengan Koordinator Ujian menyelenggarakan pengkajian
soal.
5. Tidak melakukan telaah terkait materi/substansi soal.
6. Mengelola soal yang telah memenuhi format dan struktur yang
ditetapkan.
7. Melakukan proses seleksi soal sesuai blue print yang telah ditetapkan.
8. Membuat analisis soal dan memberikan umpan balik kepada pembuat
soal.
9. Melakukan sosialisasi item bank soft ware kepada pengguna.
10 Membuat buku soal berdasarkan blue print.
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Prosedur Pengkajian Soal
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa pengkajian soal yang ada di Bank soal sudah dilaksanakan
sesuai SOP
2. RUANG LINGKUP
a. Soal-soal yang telah terkumpul pada Bank Soal akan didistribusikan kepada
para reviewer untuk dilakukan pengkajian secara peer dan kemudian akan
kembali dikumpulkan oleh IBA Nasional atau oleh Panitia Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
b. Proses pengkajian akan dilaksanakan secara elektronik menggunakan
Teknologi Informasi yang menjamin proses pengkajian berjalan rahasia, adil,
cepat, dan efisien.
c. Soal yang telah dikaji oleh reviewer akan ditentukan apakah soal diterima atau
ditolak.
d. Soal yang ditolak akan dikembalikan kepada pembuat soal.
e. Soal yang diterima kemudian akan dimasukkan ke Bank Soal
Kriteria reviewer nasional
1. Berasal dari institusi pendidikan
a) Memenuhi kriteria sebagai pembuat soal.
b) Reviewer dari institusi kedokteran hewan di wilayah tersebut.
c) Ditunjuk oleh institusinya untuk menjadi reviewer nasional
2. Berasal dari PDHI
a) Memenuhi kriteria sebagai pembuat soal dari PDHI.
b) Reviewer dari PDHI di wilayah tersebut.
c) Ditunjuk oleh PDHI untuk menjadi reviewer nasional
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Prosedur Uji Coba (Try Out)
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa telah dilakukan uji coba (try out) soal ujian setelah pengkajian
soal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
2. RUANG LINGKUP
a. IBA nasional bekerja sama dengan Koordinator nasional dalam penyelenggaraan
uji coba.
b. IBA nasional bertanggung jawab dalam hal penyiapan soal ujian dalam bentuk
softfile yang dimasukkan dalam program software system IBA Nasional
c. Koordinator nasional bertanggung jawab dalam hal administratif uji coba ujian,
meliputi pendaftaran peserta, penentuan lokasi ujian, penentuan pengawas lokal
maupun Penyelia Pusat, briefing PP.
d. Pemilihan soal untuk uji coba yaitu soal yang diterima setelah pengkajian tahap
soal
e. Penyiapan materi ujian dalam program software system IBA nasional
f. Pelaksanaan uji coba
g. Selesai pelaksanaan Uji coba
PP bertanggungjawab bahwa proses uji coba sudah dilaksanakan oleh peserta uji
coba melalui program software system IBA Nasional. Selanjutnya IBA nasional
bertanggung jawab untuk melakukan item analysis ujian.
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Prosedur Item Analysis
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa telah dilakukan item analysis terhadap soal uji coba sesuai
prosedur.
2. RUANG LINGKUP
a. Proses download hasil ujian dari program software system IBA nasional
b. Analisis soal. Output: item analysis dan rekap Item Analysis.
c. Verifikasi soal sulit
d. Pengeluaran nilai per peserta.
e. Standard Setting. Output: nilai batas lulus.
f. Pengumuman hasil ujian.
g. Pencetakan hasil ujian peserta dan institusi.
h. Umpan balik untuk penulis dalam bentuk item analysis. Soal pasca diujikan
dikirimkan kepada penulis soal dalam bentuk tersegel dan ditujukan ke
pribadi pembuat soal yang terdiri dari:
a. soal awal
b. soal yang telah direvisi
c. analisis soal pasca diujikan
i. Update bank soal didasarkan hasil analisis indeks kesulitan soal-soal try out.
Soal yang akan dimasukan ke bank soal nasional adalah soal dengan indeks
kesulitan minimal 0 , 3 - 0 , 6
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Prosedur Bank Soal Nasional
1. TUJUAN
Menjamin mutu pengumpulan dan pengelolaan soal ujian yang telah dilakukan uji coba
dan dilakukan item analysis sudah sesuai prosedur
2. RUANG LINGKUP
a. Soal yang ada di Bank Soal Nasional (BSN) adalah soal yang telah diterima
setelah pengkajian soal
b. Kriteria soal yang ada di Bank soal nasional
1. Soal bentuk soft copy, dalam software
2. Telah melalui uji coba ujian (try out).
3. Telah dilakukan item analysis.
4. Indeks kesulitan minimal 0,3 (sulit) - 0,6 (Sedang) dan indeks pembeda
>0,2(cukup)
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Prosedur Pengkajian Panel Ahli
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa telah dilakukan pengkajian soal dari bank soal nasional oleh
panel ahli.
2. RUANG LINGKUP
a. Panel ahli adalah sekumpulan orang yang dipilih oleh Panitia Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan untuk
melakukan pengkajian soal, sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Soal yang akan dikaji adalah soal yang berasal dari Bank soal nasional.
c. Setelah selesai pengkajian, soal akan kembali dikumpulkan oleh
Panitia Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
d. Proses pengkajian akan dilaksanakan secara elektronik menggunakan
Teknologi Informasi yang menjamin proses pengkajian berjalan
rahasia, adil, cepat dan efisien.
e. Soal yang diterima,akan dipergunakan untuk uji kompetensi CBT.
f. Kegiatan yang dilakukan selama pengkajian oleh Panel Ahli adalah
mengkaji dan memperbaiki soal berdasarkan hasil pengkajian. Hasil
akhir soal pasca pengkajian dapat berupa:
1. Soal diterima tanpa perbaikan
2. Soal diterima dengan perbaikan
3. Soal ditolak, berpotensi diterima dengan perbaikan
4. Soal ditolak, tidak berpotensi diterima karena memerlukan
perbaikan keseluruhan.
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Penyusunan Blue Print Soal OSCE Tingkat Nasional
1. TUJUAN

Menjamin bahwa penyusunan Blue Print uji kompetensi OSCE
mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan sesuai dengan prosedur
2. RUANG LINGKUP
a. OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara

objektif dan terstruktur dalam bentuk putaran station dengan waktu
tertentu. Objektif karena semua mahasiswa diuji dengan ujian yang
sama. Terstruktur karena yang diuji keterampilan klinik tertentu
dengan menggunakan lembar penilaian tertentu.
b. Selama ujian peserta berkeliling melalui beberapa station yang
berurutan. Pada masing-masing stasiun ada suatu tugas atau soal yang
harus dilakukan/ didemonstrasikan atau pertanyaan yang harus
dijawab. Peserta akan diobservasi oleh penguji. Pada beberapa station
peserta juga dapat diuji mengenai kemampuan menginterpretasi data
atau materi klinik serta menjawab pertanyaan lisan. Setiap stasiun
dibuat seperti kondisi klinik yang mendekati kondisi klinik
sebenarnya. Dalam OSCE penilaian berdasar pada keputusan yang
sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi. Setiap
station mempunyai materi uji yang spesifik. Semua peserta diuji
terhadap materi klinik yang sama. Lamanya waktu untuk masingmasing station sama dan terbatas.
c. Blue Print OSCE merupakan susunan kasus yang diujikan dan
menggambarkan kemampuan yang diuji secara proporsional. Cetak
biru menentukan materi ujian yang diuji dengan memperhatikan
keterwakilan tinjauan soal sehingga peserta diuji secara komprehensif.
Penulisan blueprint soal di laksanakan di awal pelaksanaan ujian
kompetensi OSCE.
d. Langkah penulisan Blue Print OSCE telah dijelaskan dalam Panduan
Penyusunan Blue Print OSCE (Divisi Pengembangan Soal)
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Penulisan Soal Uji Kompetensi OSCE
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa penulisan soal untuk uji kompetensi OSCE mahasiswa
pendidikan profesi dokter hewan sesuai prosedur
2. RUANG LINGKUP
a. Penulisan soal uji kompetensi OSCE ditujukan untuk memenuhi blue
print uji kompetensi OSCE pada setiap periode pelaksanaan uji
kompetensi OSCE.
b. Untuk memenuhi kebutuhan soal, setiap tahun dilaksanakan 4 periode
proses penulisan soal yang dilaksanakan di setiap institusi pendidikan
kedokteran hewan yang telah menyelenggarakan uji kompetensi
OSCE berdasarkan surat permohonan yang dibuat oleh panitia
nasional UKMPPDH.
c. Jenis kasus penyakit atau prosedural dari soal yang akan ditulis di
setiap institusi pendidikan kedokteran hewan ditetapkan oleh
PN.UKMPPDH yang didasarkan pada kebutuhan bank soal uji
kompetensi OSCE.
d. Pelaksanaan penulisan soal di masing-masing institusi pendidikan
kedokteran hewan dikoordinasi oleh panitia nasional yang telah
ditetapkan sebelumnya.
e. Penulis soal adalah dosen di setiap institusi pendidikan kedokteran
hewan dan perwakilan dari PB PDHI yang telah memenuhi persyaratan
dan diundang untuk menulis soal.
f. Syarat penulis soal adalah:
a. Dokter hewan dengan pendidikan terakhir minimal S2
Kedokteran hewan atau dokter praktisi yang mewakili ONT PDHI.
b. Berpengalaman menjadi pembimbing di jenjang S1 minimal 3
tahun atau di jenjang profesi minimal 1 tahun.
c. Telah mengikuti pelatihan yang terstandar secara nasional
sebagai penulis soal OSCE.
g.

Ketentuan penulisan soal OSCE dan syarat-syarat lainnya telah
dijelaskan dalam Panduan Penulisan soal OSCE (Divisi
Pengembangan Soal)

Kompetensi dalam setiap station yaitu sebagai berikut :
Station 1 Diagnosa Klinik
1. Kemampuan anamnesis
Kemampuan peserta melakukan anamnesis yang lengkap dan
terarah sesuai kasus (menanyakan keluhan utama, riwayat
pengobatan/tindakan sebelumnya).pada hewan produksi,
hewan Kesayangan & eksotik , unggas , satwa liar & akuatik
konservasi, ikan.
2. Kemampuan pemeriksaan fisik
Kemampuan kandidat melakukan pemeriksaan fisik sesuai
masalah klinik pasien dengan menerapkan prinsip yang tepat
dan menggunakan teknik pemeriksaan yang benar dan
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sistematik/legeartis.pada hewan produksi, hewan kesayangan &
eksotik , unggas , satwa liar & akuatik konservasi, ikan.
3. Kemampuan interpretasi data
Kemampuan kandidat melakukan interpretasi data/hasil lab
(Rontgen, USG. EKG, Mikroskopis, Hematologi) untuk
menunjang diagnosis definitif dan diagnosis banding pada
hewan produksi, hewan kesayangan & eksotik , unggas , satwa
liar & akuatik konservasi, ikan.
4. Kemampuan menegakkan diagnosis definitif/diagnosis
banding
Kemampuan kandidat mengambil menetapkan diagnosis dan
diagnosis banding yang lengkap, sesuai dengan penyakit pasien
Station 2 Komunikasi Profesional
1. Komunikasi dan atau edukasi pasien
Kemampuan peserta ujian menunjukkan kemampuan
berkomunikasi dengan baik (mengucap salam,
menanyakan
keluhan
klien
secara
lengkap
menggunakan bahasa yang bisa dimengerti,
menanggapi setiap pertanyaan/pernyataan klien baik
verbal maupun non verbal, memberikan kesempatan
bertanya kepada klien, dan membina hubungan baik
dengan klien) dan atau memberikan penyuluhan yang
isinya sesuai dengan masalah pasien dan dengan cara
yang tepat
2. Perilaku Profesional
Kemampuan peserta ujian menunjukkan semua aspek
profesionalisme dengan baik diantaranya (meminta
informed consent, melakukan setiap tindakan dengan
berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan
pasien, memperhatikan kenyamanan pasien, melakukan
tindakan sesuai prioritas dan menunjukan rasa hormat
kepada klien)
Station 3 Reseptir dan Terapeutik
1. Tatalaksana farmakoterapi
Kemampuan peserta memilih obat yang rasional
2. Tatalaksana non-farmakoterapi (tindakan)
Kemampuan peserta melakukan tindakan yang sesuai dengan
masalah klinik pasien dan lengkap dan menyampaikan alasan
dan prosedur pelaksanaan tindakan.
3. Kemampuan menghitung dosis obat dan membuat resep
Station 4 Antemortem dan Postmortem
1. Identifikasi gejala klinis
Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian mengidentifikasi
gejala klinis dan patognomonik hewan dengan mengamati sikap
dan kondisi hewan (status gizi dan sistem organ)
2. Interpretasi perubahan Patologi anatomi dan histopatologi
Kemampuan peserta uji untuk melakukan interpretasi perubahan
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patologi anatomi dan Histopatologi
3. Analisa hasil
Kemampuan
peserta
ujian
untuk
menganalisa
dan
menginterpretasikan hasil pemeriksaan antemorten dam
postmortem untuk penegakan diagnosa definitif dan diagnosa
banding pada hewan produksi, hewan kesayangan & eksotik,
unggas, satwa liar & akuatik konservasi, ikan
Station 5 Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan
aplikasi teknologi reproduksi (pada hewan produksi, hewan kesayangan,
satwa liar)
1. Kemampuan menjelaskan fisiologis kebuntingan, fisiologi
kelahiran Mampu
2. mendiagnosa kebuntingan dan gangguan reproduksi
3. Kemampuan menerapkan aplikasi teknologi reproduksi untuk
pengembangan dan pemuliabiakan hewan.
4. Kemampuan menjelaskan kerugian ekonomi akibat adanya
gangguan reproduksi dan kesalahan pengelolaan reproduksi
pada hewan
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Telaah Soal Uji Kompetensi OSCE
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa telah dilakukan pengkajian soal uji kompetensi OSCE
yang sudah dibuat oleh penulis soal sesuai prosedur
2. RUANG LINGKUP
a. Telaah soal meliputi telaah teknis dan telaah materi.
b. Telaah teknis akan dilakukan pertama kali oleh divisi pengembangan
soal pada soal baru. Telaah teknis dilakukan terkait kejelasan,
kelengkapan dan keterkaitan antar elemen:
- Template dan Rubrik
- Instruksi Peserta
- Skenario soal
- Pasien terstandar atau manekin, Alat dan bahan
Penjelasan tentang telaah teknis terdapat dalam Panduan Telaah Soal
OSCE (Divisi Pengembangan Soal)
c. Telaah materi dilakukan oleh reviewer yang terdiri dari dokter hewan
pengampu matakuliah dan dokter hewan praktisi (ONT PB PDHI)
yang ditetapkan oleh PNUKMPPDH dengan kriteria:
1. Dokter hewan dengan pendidikan terakhir minimal S2
Kedokteran hewan atau dokter praktisi yang mewakili ONT PDHI.
2. Berpengalaman menjadi pembimbing di jenjang S1 minimal 3
tahun atau di jenjang profesi minimal 1 tahun.
3. Telah mengikuti pelatihan yang terstandar secara nasional sebagai
penulis soal OSCE.
d. Telaah materi dilakukan terkait kesesuaian dengan SKDHI 2017 dan
perkembangan
ilmu kedokteran hewan. Nama pelaksana yangmelakukan telaah materi
akan ditulis sebagai pentelaah (reviewer) di kolom penulis soal di setiap
soal yang telah selesai ditelaah.
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Pengelolaan Bank Soal Uji Kompetensi OSCE
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa pengumpulan dan pengelolaan soal ujian yang
diterima setelah pengkajian soal sesuai prosedur
2. RUANG LINGKUP
a. Soal baru yang telah memiliki kode soal akan disimpan sebagai bank
soal uji kompetensi OSCE dalam folder Soal Baru. Soal akan
dikelompokan berdasarkan station. Untuk setiap station, soal akan
disusun berdasarkan kode kompetensi, Kode jenis hewan, Kode jenis
kasus, kode bobot, kode parallel dan kode tahun pelaksanaan.
b. Untuk setiap soal yang telah digunakan, baik dengan koreksi atau
tidak, akan disimpan dalam folder soal terpakai akan dikelompokkan
selanjutnya diberi kode berdasarkan penggunaan dan periode
pelaksanaan uji kompetensi OSCE.
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Pemilihan Soal Uji Kompetensi OSCE
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa telah dilakukan pemilihan soal uji kompetensi OSCE
untuk satu periode ujian tertentu sesuai prosedur
2. RUANG LINGKUP
a. Pemetaan soal ujian dilaksanakan sesuai blue print ujian di setiap awal
tahun untuk 4x periode ujian.
b. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan pemilihan soal uji
kompetensi OSCE sesuai ketersediaan di bank soal.
c. Berdasarkan seluruh soal station yang akan digunakan, dibuat panduan
setting kebutuhan station untuk diberikan ke panitia lokal pada saat
briefing oleh PN UKMPPDH
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BAGIAN III
PENJAMINAN MUTU MANAJEMEN PROSES PELAKSANAAN
UJIAN
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa proses pelaksanaan ujian kompetensi mahasiswa
pendidikan profesi doker hewan yang meliputi pengendalian mutu pelaksana uji,
panitia pelaksana pusat dan panitia lokal sesuai dengan prosedur
2. RUANG LINGKUP
Panitia nasional UKMPPDH terdiri dari Dewan Pengawas, Panitia Pengarah,
Panitia Pelaksana Pusat dengan masa tugas 2 tahun.
a. Dewan pengawas adalah terdiri dari unsur Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Menteri Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan
b. Panitia Pengarah adalah terdiri dari unsur Dirjen Pembelajaran dan
kemahasiswaan, Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI),
Ketua PB PDHI
c. Panitia Pelaksana Pusat terdiri dari 3 divisi yaitu divisi manajemen pelaksanan
uji kompetensi, divisi pengembangan soal, divisi penjaminan mutu
Sebagai pelaksana Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
(UKMPPDH) berupa CBT dan OSCE, di tiap institusi pendidikan dokter hewan (IPDH)
dibentuk Panitia Lokal UKMPPDH disingkat Panlok UKMPPDH. Pembentukan
panitia juga dilakukan di IPDH yang belum menjadi tempat pelaksanaan UKMPPDH.
Panitia lokal terdiri dari panitia yang dibentuk oleh dekan FKH penyelenggara
UKMPPDH. Komponen Panlok UKMPPDH terdiri dari Koordinator Uji, Pengawas
Lokal, Panitia IT lokal, Staff Administrasi yang tidak bisa dirangkap tugas-tugasnya.
Koordinator Uji
Koordinator uji adalah tenaga pendidik yang ditunjuk oleh Dekan.
Pendaftaran dan Administrasi
Pendaftaran terpusat pada Sistem UKMPPDH yang secara kolektif dikoordinir oleh
admin pendaftaran dari IPDH masing-masing.
Uji CBT

Uji OSCE

Komponen SDM Uji CBT terdiri dari:

Komponen SDM Uji OSCE terdiri
dari :
a.Koordinator Institusi
Penyelenggara Uji OSCE
b.Koordinator Lokal
c.Penguji Uji OSCE
d.Pelatih Klien Standar Uji OSCE
e.Petugas Laboran/ Paramedis
f.Petugas Teknologi Informasi
Lokal
g.Petugas Administrasi

a. Penyelia Pusat
b. Operator TI Pusat
b.c. Koordinator CBT
c.d. Operator TI Lokal
d.e. Pengawas Lokal
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Anggota Panitia Nasional UKMPPDH Dilarang Menjadi Panlok UKMPPDH,
Terlibat Dalam Penyelenggaraan UKMPPDH Di Tingkat IPDH
Organigram

KETUA
(Dekan/ Wakil Dekan/ Ketua Program Studi)

Pembuat
soal lokal

Admin
Pendaftaran

Koordinator Uji
CBT dan OSCE (1
atau 2 orang)
Pengawas Lokal
Operator TI lokal
Pendukung

UKMPPDH terdiri atas Ujian Kompetensi Computer Based Test (UK CBT) dan
Ujian Kompetensi Objective Structure Clinical Examination (UK OSCE) dilaksanakan
4 kali setahun. UK CBT dilaksanakan terlebih dahulu, 1 minggu sebelum pelaksanaan
UK OSCE.
Tata tertib umum, tata tertib khusus untuk uji CBT dan OSCE telah dijelaskan
pada Panduan Manajemen pelaksanaan UKMPPDH. Tata tertib Pelaksanaan UK CBT
dan UK OSCE saat pelaksanaan ujian dan setelah pelaksanaan ujian telah dijelaskan
pada Panduan pelaksanaan UKMPPDH. Umpan Balik Pelaksanaan Ujian (berlaku
untuk UK-CBT dan UK-OSCE)
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UK-CBT dan UK-OSCE, peserta
diharapkan memberikan umpan balik kepada panitia UKMPPDH terkait pelaksanaan
UK-CBT dan UK OSCE. Umpan balik diberikan dengan mengisi kuisioner yang
disediakan pada akhir sesi CBT dan sesi OSCE. Peserta UKMPPDH sangat diharapkan
untuk memberi masukan dengan mengisi kuisioner tersebut dengan sejujur-jujurnya
demi pelaksanaan UK-CBT dan UK-OSCE yang lebih baik lagi ke depannya. Kuisioner
ini akan diolah secara anonim/tanpa nama dan tidak akan mempengaruhi hasil ujian.
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BAGIAN IV
PENJAMINAN MUTU PROSES PENETAPAN BATAS LULUS
1. TUJUAN
Untuk menjamin bahwa penentuan batas kelulusan/standard setting UKMPPDH
telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
2. RUANG LINGKUP
a. Penentuan Batas Kelulusan/ Standard Setting UKMPPDH
Langkah Penentuan
1. Type Standard
Absolute standard digunakan untuk ujian berbasis kompetensi
2. Menentukan Metode Penentuan Nilai Batas Lulus (NBL)
Keputusan didasarkan pada
a. Item Soal – Metode Angoff dengan modifikasi metode Ebel
b. Peserta Ujian ( Contrasting Group Method)
3. Memilih Juri Panel
a. Diusulkan oleh institusi pendidikan/ stakeholder terkait
b. Latar belakang pendidikan adalah Dokter Hewan
c. Minimal latar belakang pendidikan adalah S2/ Sp1
d. Memahami Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia (SKDHI)
e. Pernah mengikuti pelatihan student assessment
4. Karakteristik Borderline
(Minimally Competent Candidate)
Definisi Borderline UKDHI :
5. Penentuan Nilai Batas Lulus
a. Hitung rata-rata nilai final dari seluruh juri untuk masing-masing butir soal.
b. Jumlah dari rata-rata tersebut merupakan nilai batas lulus (NBL/cut score)
b. Standard Setting OSCE
Memahami metode penentuan batas lulus OSCE pada setiap station
menggunakan Compromise Methods/borderline regression method. Banyak
digunakan dalam OSCE dan performance based assessment. Pada setiap
Station, peserta dinilai berdasarkan 2 metode:
• check list based method
• Global performance (Tidak Lulus, Borderline, Lulus, Superrior)
Penilaian yang digunakan yaitu actual mark (Total nilai yang didapat dari
rubric penilaian dan global rating) Penilaian umum kemampuan peserta ujian
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan penguji Persepsi (kesan) umum dari
penguji terhadap performance keseluruhan peserta ujian (sesuai aspek yang diuji,
mulai anamnesis s/d perilaku profesional)
Hasil Global Rating
• tidak lulus (1)
• borderline (minimally competence) (2)
• Lulus (3)
• Superior (4)
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Nilai Global performance setiap peserta diregresi dengan nilai chek list Pada
regressi:
• Nilai global performance sebagai independent variable
• Nilai check list sebagai dependent variable
Nilai batas lulus adalah perpotongan antara borderline dan nilai ujian
Kesimpulan
1. Setiap awal atau akhir tahun dilakukan evaluasi kriteria borderline. Jika tidak
ada revisi kriteria borderline , maka yang digunakan NBL sebelumnya. Jika ada
perbaikan kriteria borderline , akan dilakukan standart setting baru dengan
metode Anggoff dan NBL ditetapkan berdasarkan hasil standart setting tersebut.
2. Peserta dinyatakan lulus UK jika nilai UK MCQs-CBT Dan UK-OSCE sama
dengan atau melebihi nilai batas lulus.
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BAGIAN V
PENJAMINAN MUTU PROSES PENGUMUMAN HASIL UJI
DAN FEEDBACK PESERTA
1.TUJUAN
Menjamin mutu bahwa proses pengumuman hasil uji dan feedback
peserta telah dilakukan sesuai prosedur
2.RUANG LINGKUP
Pengumuman Ujian
• Ketua PNUKMPPDH menyerahkan hasil UKMPPDH yang terdiri
dari hasil Uji MCQs-CBT dan OSCE paling lambat 20 hari sesudah
ujian yang terakhir kepada Ketua Panitia Pengarah.
• Ketua Panitia Pengarah menandatangani semua hasil ujian.
• Ketua Panitia Pengarah mengumumkan kepada publik dan dikirim
ke semua dekan.
• Pengumuman kelulusan setiap peserta dilakukan melalui website dan
media cetak nasional. Hardcopy hasil uji kompetensi setiap peserta
disampaikan secara rahasia dan dikirim melalui pos tercatat ke alamat
institusi paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengumuman website
dan media cetak. Institusi akan langsung menyerahkan ke setiap
peserta paling lambat 1 (satu) minggu. Daftar nama peserta yang telah
lulus uji kompetensi disampaikan kepada PB PDHI paling lambat 1
(satu) minggu setelah pengumuman website dan media cetak.
• Peserta akan mendapatkan 1 Transkrip Hasil UK Individu asli dan 3
salinan terlegalisir.
• Evaluasi hasil ujian per institusi diserahkan ke Dekan atau yang
mewakili pada saat Forum Dekan yang diselenggarakan bersama
antara Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah.
Pemberian Umpan Balik
• Umpan balik tentang proses pelaksanaan ujian terdiri dari umpan
balik dari komponen pelaksana ujian baik lokal maupun nasional
kepada PNUKMPPDH. Panitia Pelaksana membuat instrumen untuk
memfasilitasi pelaksanaan umpan balik ini.
• Umpan balik ke institusi terkait hasil ujian. PNUK memberikan
umpan balik berupa hasil ujian setiap periode kepada Institusi
Pendidikan Kedokteran Hewan.
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Panduan Rekapitulasi Hasil Uji Kompetensi CBT Dan OSCE oleh
PNUKMPPDH
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa telah dilakukan rekapitulasi berita acara dan hasil uji
kompetensi CBT dan OSCE sesuai prosedur
2. RUANG LINGKUP
A. Penyusunan berita acara
1. Berita acara uji kompetensi CBT terdiri dari:
a. Berita acara pembukaan berkas ujian,
b. Berita acara pemasangan/instalasi hard disk ke server,
c. Berita acara pelaksanaan ujian sesi 1 dan sesi 2,
d. Berita acara penglepasan hard disk dari server.
Berita acara UK CBT tersebut dibuat oleh Penyelia Pusat sesuai
dengan format yang telah ditentukan.
2. Hasil telaah berita acara uji kompetensi OSCE terkait kejadian–kejadian
selama ujian yang dapat mempengaruhi hasil atau kelulusan peserta uji
kompetensi OSCE dilaporkan dalam rapat pimpinan Panitia Nasional
Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan yang
dihadiri ketua dan wakil ketua divisi.
3. Seluruh berita acara diserahkan kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan (PNUKMPPDH).
B. Pengkajian berita acara
1. Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan memeriksa kelengkapan berita acara.
2. Berita acara uji kompetensi CBT dan OSCE terkait kejadian selama ujian
yang dapat mempengaruhi hasil atau kelulusan peserta uji kompetensi
ditelaah dan dilaporkan dalam rapat pimpinan PNUKMPPDH yang
dihadiri ketua dan wakil ketua divisi.
3. Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan menyusun laporan sementara berdasarkan hasil telaah.
4. Laporan sementara ditujukan untuk menghadapi berbagai keluhan atau
pertanyaan atau berbagai kemungkinan lain yang muncul terkait
pelaksanaan UK serta mempersiapkan langkah-langkah tindak lanjut
yang harus segera diambil sebelum laporan resmi dan pengumuman hasil
UK dilaksanakan
C. Pencetakan hasil uji kompetensi CBT dan OSCE
1. Hasil uji kompetensi CBT dan OSCE dicetak untuk setiap individu
peserta dan institusi pendidikan kedokteran hew an asal.
2. Hasil uji kompetensi CBT dan OSCE per individu dicetak dalam bentuk
PDF oleh Tim IT uji kompetensi CBT dan OSCE dan dicetak dalam
lembar kertas oleh tim uji kompetensi CBT dan
3. Format hasil uji kompetensi CBT untuk setiap individu dan institusi
terlampir.
4. Hasil uji kompetensi OSCE untuk individu
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Penilaian kompetensi UK OSCE pada 5 station adalah sebagai berikut :
a. STATION 1 : Diagnosa Klinik
a.Kemampuan anamnesa
b.Kemampuan pemeriksaan fisik
c.Kemampuan interpretasi data
d.Kemampuan menegakkan diagnose definitive/diagnose banding
b. STATION 2 : Komunikasi Profesional
a.Komunikasi dana tau edukasi pasien
b.Perilaku professional
c. STATION 3 : Reseptir dan Terapeutik
a.Tatalaksana farmakoterapi
b.Tatalaksana non farmakoterapi
c. Kemampuan menghitung dosis obat dan membuat resep
d. STATION 4 : Antemortem dan Postmortem
a. Ident i fi kasi gej al a kl i ni s
b. Interpretasi perubahan Patologi anatomi dan histopatologi
c. Analisis hasil
e. STATION 5 : Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan
reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi (pada hewan produksi,
hewan kesayangan, satwa liar)
a.Kemampuan menjelaskan fisiologis kebuntingan, fisiologi kelahiran
b.Kemampuan mendiagnosa kebuntingan dan gangguan reproduksi
c.Kemampuan menerapkan aplikasi teknologi reproduksi untuk
pengembangan dan pemuliabiakan hewan.
d.Kemampuan menjelaskan kerugian ekonomi akibat adanya gangguan
reproduksi dan kesalahan pengelolaan reproduksi pada hewan
Nilai rata-rata total dari 5 station soal
a. Nilai Batas Lulus (NBL)
b. Kesimpulan lulus atau tidak lulus individu terkait
c. Paraf pada tanda tangan oleh yang ditetapkan Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
5. Hasil UK OSCE untuk institusi asal peserta berisi:
a. Nomor seluruh peserta dari institusi terkait
b. Nama seluruh peserta dari institusi terkait
c. Skor setiap peserta pada setiap komponen kompetensi yang dinilai pada UK
OSCE juga berdasarkan 5 tinjauan seperti yang dijelaskan diatas (lihat
Hasil UK OSCE untuk Individu)
d. Skor maksimal nasional setiap station soal pada setiap kompetensi yang dinilai
di uji kompetensi OSCE
e.Rata-rata nilai total dari 5 station soal setiap peserta dari institusi terkait
f.Rata-rata nilai maksimal nasional dari 5 station soal
g.Nilai Batas Lulus (NBL)
h.Kesimpulan lulus atau tidak lulus setiap peserta dari institusi terkait
i.Paraf pada tanda tangan oleh yang ditetapkan Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
6. Hasil uji kompetensi CBT dan OSCE (individu dan institusi) dicetak dengan
menggunakan kertas berkop surat resmi yang ditetapkan.
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7.

Hasil uji kompetensi CBT dan OSCE (individu dan institusi) yang telah dicetak
harus diperiksa kembali dan dimasukan ke dalam amplop yang ditujukan untuk
setiap institusi asal peserta.

D. Penyusunan laporan hasil uji kompetensi CBT dan OSCE
1. Hasil uji kompetensi CBT disusun dalam satu laporan bersama dengan
hasil Uji
kompetensi OSCE.
2. Kelulusan uji kompetensi didasarkan pada kelulusan uji kompetensi CBT
dan OSCE.
3. PELAKSANA
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan

31

Panduan Penyerahan Hasil Uji Kompetensi CBT Dan OSCE Dari
PNUKMPPDH Ke Panitia Pengarah
1. TUJUAN
Menyampaikan seluruh hasil dan berita acara uji kompetensi CBT dan
OSCE ke Panitia Pengarah.
2. RUANG LINGKUP
a. Seluruh hasill uji kompetensi dan berita acara uji kompetensi CBT
dan OSCE disampaikan ke Panitia Pengarah untuk didiskuskan lebih
lanjut sebelum pengumuman hasil uji disampaikan ke seluruh pemangku
kepentingan.
3. PELAKSANA
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan
4. TAHAPAN
a. Ketua PNUKMPPDH menyerahkan hasil UKMPPDH yang terdiri dari
hasil Uji CBT dan OSCE paling lambat 20 hari sesudah ujian yang
pertama kepada Ketua Panitia Pengarah.
b. Ketua Panitia Pengarah menandatangani semua hasil ujian.
c. Ketua Panitia Pengarah mengumumkan kepada publik dan dikirim ke
semua dekan.
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Panduan Pembahasan Dan Penetapan Hasil Uji Kompetensi CBT Dan OSCE
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa pembahasan dan penetapan hasil uji kompetensi
CBT dan OSCE sudah sesuai prosedur
2. RUANG LINGKUP
a. Panitia Pengarah membahas dan mendiskusikan hasil uji kompetensi
CBT dan OSCE yang disampaikan oleh Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
b. Dalam penetapan NBL uji kompetensi CBT menggunakan metode
standard setting Angoff untuk CBT dan Metode Borderline
Regression untuk OSCE.
c. Pembahasan hasil uji kompetensi CBT dan OSCE kepada Panitia
Pengarah sekaligus merupakan waktu untuk kendali mutu tahap 2,
sesuai panduan.
3. PELAKSANA
Panitia Pengarah
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan
4. TAHAPAN DAN TARGET
Diskusi yang dipimpin Panitia Pengarah diadakan selambatnya 3 minggu
setelah pelaksanaan uji kompetensi CBT dan OSCE.
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Panduan Pengumuman Hasil Kepada Publik
1. TUJUAN
Menjamin mutu bahwa pengumuman hasil uji kompetensi CBT dan OSCE
kepada seluruh pemangku kepentingan telah dilakukan sesuai prosedur
2. RUANG LINGKUP
a. Hasil kendali mutu kedua antara Panel Ahli, Divisi Monev dan Divisi
Pelaksana menjadi dasar pengumuman kelulusan Uji Kompetensi.
b. Pengumuman hasil uji kompetensi dilakukan oleh Panitia Pengarah
• Kelulusan peserta diumumkan paling lambat 17 (tujuh belas) hari
setelah pelaksanaan ujian.
• Pengumuman kelulusan setiap peserta dilakukan melalui website
dan media cetak. Hardcopy hasil uji kompetensi setiap peserta
disampaikan secara rahasia dan dikirim melalui pos tercatat ke
alamat institusi dan organisasi profesi paling lambat 1 (satu) minggu
setelah pengumuman website dan media cetak. Institusi akan
langsung menyerahkan ke setiap peserta paling lambat 1 (satu)
minggu.
• Evaluasi hasil ujian per institusi diserahkan ke Dekan atau yang
mewakili pada
saat Forum Dekan yang diselenggarakan bersama antara
PNUKMPPDH dan
Panitia Pengarah.
c. Tindak lanjut hasil uji kompetensi
• Dekan berkewajiban menelaah hasil uji kompetensi CBT dan
OSCE untuk institusi masing- masing.
• Berdasarkan hasil telaah tersebut, Dekan melakukan pemetaan
pencapaian kompetensi lulusan terhadap setiap tinjauan.
•
Dekan membuat perencanaan perbaikan yang relevan untuk
institusinya.
3. PELAKSANA
Panitia Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
Panitia Pengarah
Dekan institusi pendidikan kedokteran hewan terkait
4. TAHAPAN DAN TARGET
Pengumuman hasil per institusi diserahkan ke Dekan atau yang mewakili
pada saat Forum Dekan yang dilakukan satu bulan setelah pelaksanaan uji
kompetensi OSCE

34

BAGIAN VI
PENJAMINAN MUTU PENANGANAN PELANGGARAN UJIAN
1.TUJUAN
Menjamin mutu bahwa penanganan pelanggaran ujian kompetensi mahasiswa
Pendidikan profesi dokter hewan (UKMPPDH) telah dilakukan sesuai prosedur
2.RUANG LINGKUP
Bagian penjaminan mutu penanganan pelanggaran ujian meliputi tugas:
a. Monitoring dan evaluasi dalam upaya mendeteksi adanya pelanggaran yang dapat
diterjadi pada tahapan utama implementasi UKMPPDH yang mencerminkan kinerja
PNUKMPPDH sebagai berikut:
Tahap Input:
• penulisan dan review soal
• pengelolaan sistem bank soal nasional
• pemilihan soal sesuai blueprint
• penyiapan materi soal
Tahap Proses:
• pelaksanaan ujian (CBT dan OSCE)
Tahap Output:
• pengolahan hasil ujian
• standard setting
• evaluasi sistem uji
• evaluasi keuangan UKMPPDH
• umpan balik UKMPPDH dari peserta dan SDM pelaksana UKMPPDH
b. Monitoring dan evaluasi dalam upaya mendeteksi adanya pelanggaran yang dapat
terjadi pada tahapan kerja eksternal PNUKMPPDH. Hal ini dilakukan untuk menjaga
prinsip akuntabilitas UKMPPDH, sehingga dapat meyakinkan para pemangku
kepentingan dan masyarakat terhadap kualitas sistem UKMPPDH dan dokter hewan
yang diluluskan melalui UKMPPDH, melalui penjaminan pada tahapan pelaksaan
ujian sebagai berikut :
Sebelum pelaksanaan ujian:
• Perwakilan organisasi profesi yang telah ditetapkan terlibat dalam proses review
soal yang akan diujicoba sesuai SOP review soal UKMPPDH
• Perwakilan organisasi profesi dan IBA menandatangani Berita Acara hasil review
soal
• Setelah soal melalui tahap uji coba, hanya IBA yang terlibat dalam proses
pengelolaan soal selanjutnya
Saat pelaksanaan ujian:
• Seluruh perwakilan stakeholders dapat terlibat dalam proses observasi dan
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memberi masukan terkait pelaksanaan ujian di lokasi uji, sesuai SOP pelaksanaan
observasi UKMPPDH.
Setelah pelaksanaan ujian:
• PNUKMPPDH memaparkan kesesuaian antara komposisi soal yang dikeluarkan
dengan komposisi blue print pada forum pleno PNUKMPPDH per periode ujian.
• Perwakilan organisasi profesi, dalam hal ini perwakilan dari Kolegium merupakan
bagian dari proses standard setting yang didasarkan pada metode ilmiah sesuai
SOP standard setting.
• Perwakilan organisasi profesi dapat terlibat dalam proses evaluasi sistem uji,
sesuai dengan SOP evaluasi sistem uji.

36

Rincian Prosedur Penanganan Pelanggaran Tahap Input
Tahap

Tahapan Input

Pelanggaran

penulisan
dan review
soal

Pendistribusian blue print soal UKMPPDH
kepada seluruh tim pembuat soal dengan bukti
distribusi. Distribusi dilakukan oleh tim divisi
pengembangan soal

1. Blue print tersebar
kepada bukan tim
pembuat soal yang
telah ditetapkan;

Pelaku
pelanggaran
1. IBA
2. PNUKM
PPDH

Penyelesaian Pelanggaran

1. Diadakan monev internal
PNUKMPPDH untuk penyelidikan kasus,
serta membekukan sementara oknum
terduga sebagai anggota PNUKMPPDH.
Keputusan pencabutan surat kuasa dan
penugasan oknum terbukti bersalah
setelah penyelidikan, diserahkan kepada
dewan pengarah, yang dituangkan dalam
berita acara
BA_PJMT_PNUKMMPDH_01.
2. Blue print yang telah terlanjur tersebar
pada yang bukan tim pembuat soal ditarik
kembali dan segera diadakan perumusan
ulang blue print oleh tim divisi
pengembangan soal, dan harus
diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari
setelah dikeluarkanya surat putusan revisi
blue print
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_02)
2.Blue print yang
1. IBA
1. Diadakan monev internal
disebar berbeda dengan 2. PNUKMPP PNUKMPPDH untuk penyelidikan kasus,
yang seharusnya, akibat DH
serta membekukan sementara oknum
ulah oknum blueprint
terduga sebagai anggota PNUKMPPDH.
diubah dan disebar
Keputusan pencabutan surat kuasa dan
penugasan oknum terbukti bersalah
setelah penyelidikan, diserahkan kepada
dewan pengarah, yang dituangkan dalam
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Pemberi
sanksi
Panitia
Pengarah

Panitia
Pengarah

3.

a) Batas waktu pembuatan soal dan
pengumpulan yaitu 30 hari sejak dilakukan

Tim pembuat soal
menyebarkan blue
print tanpa seizin
PNUKMPPDH
divisi
pengembangan
soal

1. Soal dikumpulkan
melewati batas
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1. Tim
pembuat soal

1. Tim
pembuat soal

berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Blue print yang telah berubah dan telah
terlanjur tersebar pada tim pembuat soal
ditarik kembali dan segera diadakan
perumusan ulang blue print oleh tim divisi
pengambangan soal, dan harus
diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari
setelah dikeluarkanya surat putusan revisi
blue print
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_02)
1. Diadakan monev internal
PNUKMPPDH untuk penyelidikan kasus,
serta membekukan sementara oknum
terduga sebagai anggota PNUKMPPDH.
Keputusan pencabutan surat kuasa dan
penugasan oknum terbukti bersalah
setelah penyelidikan, diserahkan kepada
dewan pengarah, yang dituangkan dalam
berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Blue print yang telah terlanjur tersebar
pada yang bukan tim pembuat soal ditarik
kembali dan segera diadakan perumusan
ulang blue print oleh tim divisi
pengambangan soal, dan harus
diselesaikan dalam kurun waktu 30 hari
setelah dikeluarkanya surat putusan revisi
blue print
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_02)
1. Divisi pengembangan soal akan
menerbitkan surat teguran pada institusi

Panitia
Pengarah

PNUKMPP
DH Divisi

distribusi. Soal dikumpulkan ke divisi
pengembangan soal
b) Soal dikumpulkan dari berbagai pembuat
soal dalam bentuk MS Office word format
2007 atau 2008 dengan bukti terima soal.
Soal dikumpulkan ke divisi pengembangan
soal

penetapan waktu yang
telah ditetapkan yaiu 30
hari
2. Soal yang
dikumpulkan tidak
dalam bentuk yang
direkomendasikan
3. Pengumpulan soal
tidak dilengkapi
dengan bukti
penerimaan soal
Dalam proses
pembuatan soal,
ditemukan adanya
pelanggaran berupa
1. Hp berada diatas
meja
2. Laptop aktif, selain
laptop yang disediakan
PNUKMPPDH
3. Pembuat soal
mengambil gambar
dengan melibatkan
layar laptop atau hp
atau kamera yang
menampakkan soal
Dalam proses
pembuatan soal,
ditemukan adanya
pelanggaran berupa
Pembuat soal terbukti
memindahkan soal
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yang terlambat mengumpulkan soal dan
soal yang tidak dikumpulkan sesuai
dengan format yang direkomendasikan,
2. Divisi pengembangan soal hanya akan
melakukan validasi pada soal yang
disertai buki terima soal.

Pengemban
g Soal

1. Tim
pembuat soal

Divisi penjaminan mutu akan menegur
oknum dan menuliskan berita acara
pelanggaran
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)

PNUKMPP
DH Divisi
Penjaminan
Mutu

1. Tim
pembuat soal

1. Divisi penjaminan mutu akan menegur
oknum dan menuliskan berita acara
pelanggaran
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)

1.
PNUKMPP
DH Divisi
Penjaminan
Mutu

a) pemili a) Soal yang telah dikumpulkan kemudian
han
direview tahap 1 yaitu kesesuaian soal
soal
dengan blue print oleh tim dari divisi
sesuai
pengembangan soal. Soal yang sesuai
bluepri
dengan blue print dilanjutkan untuk proses
nt
review oleh ahli bahasa. Ahli bahasa yang
b) penyia
merupakan tim PNUKMPPDH divisi
pan
pengembangan soal. Sementara soal yang
materi
tidak sesuai dengan blue print langsung
soal
dihapus dari file
b) Hasil review 2 diberikan berupa berita
acara perbaikan minor atau mayor dari
setiap soal yang direview. Soal dengan
perbaikan minor merupakan soal dengan
kesalahan berupa tanda baca dan typo,
sedangkan perbaikan mayor merupakan
soal dengan kesalahan strukur kalimat. Soal
langsung diperbaiki oleh tim review ahli
bahasa.

yang dibuat untuk
dicopy tanpa seizin
divisi pengembangan
soal
1. Soal yang direview
bocor, tersebar keluar
dari divisi pengembang
soal
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1. Reviewer
soal

2. Berita acara disampaikan kepada
institusi (atasan pembuat soal) untuk
ditindaklanjuti

2. Panitia
Pengarah

1. Diadakan monev internal
PNUKMPPDH untuk penyelidikan kasus,
serta membekukan sementara oknum
terduga sebagai anggota PNUKMPPDH.
Keputusan pencabutan surat kuasa dan
penugasan oknum terbukti bersalah
setelah penyelidikan, diserahkan kepada
dewan pengarah, yang dituangkan dalam
berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01).
2. Soal yang telah terlanjur tersebar
dihilangkan dari kandidat soal yang akan
dipergunakan dalam UKMPPDH
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_02)

Panitia
Pengarah

Rincian Prosedur Penanganan Pelanggaran Tahap Proses
Tahap

Tahapan Proses

Pelaksanaan Peserta
ujian (CBT
dan OSCE)

Pelanggaran
Ringan
1. Peserta tidak mengikuti agenda
brifing yang telah dijadwalkan
oleh panitia pelaksana
2. Peserta datang terlambat (10-20
menit) saat brifing atau
pelaksanaan ujian

Pelaku
Pelanggaran
Peserta

Penyelesaian Pelanggaran

Pemberi Sanksi

1. Panitia lokal membuat berita acara
Panitia pelaksana membuat berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Peserta dengan pelanggaran ringan
mendapatkan sanksi teguran dan
membuat surat pernyataan bermaterai
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Panitia Pelaksana

1. Panitia lokal membuat berita acara
Panitia pelaksana membuat berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Peserta dengan pelanggaran sedang
mendapatkan sanksi berupa pembatalan
kepesertaa dalam ujian dan nilai tidak
diumumkan
1. Panitia lokal membuat berita acara
Panitia pelaksana membuat berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Peserta dengan pelanggaran berat
mendapatkan sanksi berupa dinyatakan
tidak lulus, nilai tidak diumumkan, dan
tidak diperbolehkan mengikuti
UKMPPDH 1 kali pada periode
selanjutnya.
1. Panitia lokal membuat berita acara

Panitia Pelaksana
(Ketua PNUKMPPDH)

Peserta

Sedang
1. Peserta tidak mematuhi tata
tertib ujian

Peserta

Peserta

Berat
2. Peserta terbukti menggunakan
joki untuk ujian

Peserta

Sangat Berat

Peserta
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Panitia pengarah

Panitia Pengarah

Peserta sebagai oknum atau
bekerjasama dengan oknum lain
diluar peserta UKMPPDH
menyebarluaskan soal yang
digunakan saat ujian berlangsung

Peserta diduga melakukan
kecurangan dalam proses
menjawab soal, diduga
menggunakan joki atau diduga
terlibat dalam pembocoran soal

Penyelia Pusat

Ringan
1. Penyelia pusat tidak melakukan
brifing dengan panitia lokal
1. Penyelia pusat datang terlambat
ke lokasi ujian
2. Penyelia pusat tidak
melaksanakan pengecekan
kelengkapan dan kesiapan lokasi
dan panitia lokal ujian
Berat
1. Panitia pelaksana melakukan
kecurangan dengan menyebarkan
soal ujian

Panitia pelaksana membuat berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
Peserta dengan pelanggaran sangat berat
mendapatkan sanksi berupa pembatalan
ujian dan tidak diijinkan mengikuti
UKMPPDH > 2 kali uji pada periode
selanjutnya secara berturut-turut
Peserta
1. Panitia lokal membuat berita acara
Panitia pelaksana membuat berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Berita acara dari panitia pelaksana
diberikan ke PNUKMPPDH untuk
selanjutnya diadakan penyelidikan kasus,
dan secara paralel diadakan monev
dengan institusi dan PNUKMPPDH serta
panitia pengarah untuk penyelesaian
pelanggaran
3. Hasil penyelidikan diserahkan ke
panitia pengarah
Penyelia pusat 1. Panitia lokal menuliskan pelanggaran
ke dalam berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Diadakan monev internal untuk
evaluasi pelaksanaan UKMPPDH dan
kinerja PP dilapang

Panitia
Pelaksana
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1. Paniti lokal berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)

Panitia Pengarah

PNUKMPPDH

PNUKMPPDH

2. Panitia pelaksana menyebarkan
informasi yang tidak benar dan
merugikan peserta UKMPPDH

Panitia Lokal

Ringan
1. Panitia lokal tidak melakukan
brifing dengan panitia pelaksana
3. Panitia lokal datang terlambat
ke lokasi ujian
4. Panitia lokal tidak
melaksanakan pengecekan
kelengkapan dan kesiapan lokasi
ujian
Berat
1. Panitia lokal melakukan
kecurangan dengan menyebarkan
soal ujian
2. Panitia lokal menyebarkan
informasi yang tidak benar dan
merugikan peserta UKMPPDH

Panita Lokal

Panitia Lokal
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2. Diadakan monev internal untuk
evaluasi pelaksanaan UKMPPDH dan
kinerja PP dilapang
3. Sanksi bagi oknum panitia pelaksana
yang bersangkutan tidak menjadi
komponen uji untuk 1 periode
UKMPPDH selanjutnya (pelanggaran
individual).
1. Panitia pelaksana memberikan teguran
bagi oknum panitia pelaksana
2. Panitia pelaksana menuliskan
pelanggaran ke dalam berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)

1. Panitia pelaksana memberikan teguran
bagi oknum panitia pelaksana
2. Panitia pelaksana menuliskan
pelanggaran dalam berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
3. Jika terbukti soal telah tersebar, maka
ujian dibatalkan untuk diagendakan
dalam waktu berikutnya dengan surat
pemberitahuan dari instutusi lokasi
penyelenggaraan ujian atas saran dari
panitia pelaksana
4. Sanksi bagi oknum panitia lokal yang
bersangkutan tidak menjadi komponen
uji untuk 1 periode UKMPPDH
selanjutnya (pelanggaran individual).

Panitia Pelaksana

PNUKMPPDH

Institusi Lokasi Ujian

Institusi tidak menyediakan
fasilitas uji, sarana uji dan
kelengkapan ujian lainnya yang
disyaratkan panitia pelaksana

Institusi

1. Melakukan sabotase lokasi ujian Institusi
sehingga pelaksanaan ujian
menjadi terganggu, memudahkan
terjadinya kecurangan dalam
pelaksanaan ujian serta kebocoran
soal
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1. Panitia pelaksana atau perwakilan
divisi penjaminan mutu memberikan
teguran bagi institusi
2. Panitia pelaksana atau Perwakilan
divisi penjaminan mutu menuliskan
pelanggaran dalam berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
3. Panitia pengarah memberikan surat
peringatan kepada institusi berdasarkan
berita acara dari panitia pelaksana atau
PNUKMPPDH

Panitia Pengarah

1. Panitia pelaksana menuliskan
pelanggaran dalam berita acara
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Jika terbukti soal telah tersebar, maka
ujian dibatalkan untuk diagendakan
dalam waktu berikutnya dengan surat
pemberitahuan dari instutusi lokasi
penyelenggaraan ujian atas saran dari
panitia pelaksana dan persetujuan panitia
pengarah
3. Sanksi bagi instansi yang melanggar
yaitu institusi tidak boleh
menyelenggarakan UKMPPDH untuk 1
periode selanjutnya atau sanksi lain yang
ditetapkan oleh panitia pengarah
(pelanggaran secara kolektif)

Panitia Pengarah

Rincian Prosedur Penanganan Pelanggaran Tahap Output
Tahap

Tahapan Output

Pengolahan
hasil ujian

1. Penentuan judges
2. Koleksi data jawaban peserta
UKMPPDH
3. Analisis jawaban peserta
UKMPPDH
4. Penentuan peserta border
5. Penentuan kelulusan peserta
UKMPPDH

Pelanggaran

Pelaku
Penyelesaian Pelanggaran
Pelanggaran
1. Judges tidak netral 1. Judges
1. Divisi penjaminan mutu menuliskan berita
acara temuan pelanggaran dan diserahkan kepada
dewan pengarah
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01).
2. Diadakan monev internal PNUKMPPDH
untuk penyelesaian pelanggaran untuk
mendapatkan masukan dari panitia pengarah

Pemberi
Sanksi
PNUKMPPDH
Panitia
pengarah

1. Terjadi sabotase
nilai operator sistem

Panitia
Pengarah

1.

-
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1. Divisi penjaminan mutu menuliskan berita
acara temuan pelanggaran dan diserahkan kepada
dewan pengarah
(BA_PJMT_PNUKMMPDH_01)
2. Diadakan monev internal PNUKMPPDH
untuk penyelidikan kasus, serta membekukan
sementara oknum terduga sebagai anggota
PNUKMPPDH. Keputusan pencabutan surat
kuasa dan penugasan oknum terbukti bersalah
setelah penyelidikan, yang dituangkan dalam
berita acara (BA_PJMT_PNUKMMPDH_01).

BAGIAN VII
LAMPIRAN SOP
SOP KENDALI MUTU PELAKSANAAN UKMPPDH
Logo
PNUKMPPDH

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI
DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
KENDALI MUTU PELAKSANAAN UKMPPDH
NO.
DOKUMEN :

NO. REVISI

TANGGAL
BERLAKU

PERSETUJUAN

1. RUANG LINGKUP
Kendali Mutu UKMPPDH merupakan bagian dari penjaminan mutu eksternal
UKMPPDH. Pelaksanaan Kendali Mutu oleh Organisasi Profesi, utamanya setelah tahap
pelaksanaan UKMPPDH MCQ-CBT, yaitu dengan melakukan verifikasi kesesuaian
antara komposisi soal yang dikeluarkan dengan komposisi blue print MCQ-CBT, dan
menyusun Berita Acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada panitia pengarah.
2. TUJUAN
a. Memastikan kesesuaian antara komposisi soal yang dikeluarkan dengan komposisi
blue print MCQ-CBT
b. Memberikan rekomendasi perbaikan kualitas soal UKMPPDH
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
a.

Tim Kendali Mutu :
1) menyusun daftar tilik kesiapan pelaksanaan ujian
2) menyusun format verifikasi kesesuaian komposisi soal
3) melakukan proses verifikasi kesesuaian antara komposisi soal yang dikeluarkan
dengan komposisi blue print MCQ-CBT
4) menyusun Berita Acara hasil verifikasi kesesuaian antara komposisi soal yang
dikeluarkan dengan komposisi blue print MCQ-CBT
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5) melaporkan hasil verifikasi kepada panitia pengarah
b. Ketua PNUKMPPDH:
Menyiapkan presentasi singkat tentang persiapan uji kompetensi berkaitan dengan
waktu pelaksanaan, biaya peserta ujian, jumlah peserta, jumlah FKH, komposisi soal
c.

Divisi Pengembangan Soal PNUKMPPDH:
1) Berkoordinasi dengan IBA nasional untuk mendapatkan kodifikasi soal
2) Menyusun Berita Acara Penetapan dan menyerahkan Paket Soal yang disegel

d. Divisi Penjaminan Mutu PNUKMPPDH:
Memfasilitasi pelaksanaan Kendali Mutu (berkoordinasi dengan Kemendikbud)
4. PROSEDUR
Tahap Persiapan:
a. Proses verifikasi kesesuaian antara komposisi soal yang dikeluarkan dengan komposisi
blue print MCQ-CBT, dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu, paling lambat 2 minggu
sebelum pengumuman hasil uji.
b. Sekretariat PNUKMPPDH berkoordinasi dengan sekretariat Organisasi Profesi perihal
kepastian waktu dan undangan
Tahap Pelaksanaan:
a. Ketua PNUKMPPDH mempresentasikan secara singkat tentang hasil uji kompetensi
berkaitan dengan waktu pelaksanaan, jumlah peserta yang lulus, dan jumlah FKH yang
mengirimkan peserta
b. Tim Kendali Mutu bersama-sama dengan Ketua PNUKMPPDH membuka bahan soal
yang telah tersegel.
c. Tim Kendali Mutu melakukan verifikasi kesesuaian antara komposisi soal yang
dikeluarkan dengan komposisi blue print MCQ-CBT, sesuai format
d. Tim Kendali Mutu menyusun Berita Acara hasil verifikasi kesesuaian antara komposisi
soal yang dikeluarkan dengan komposisi blue print MCQ-CBT
Tahap Pelaporan:
a. Tim Kendali Mutu melaporkan hasil verifikasi kesesuaian antara komposisi soal
yang dikeluarkan dengan komposisi blue print MCQ-CBT, kepada Panitia Pengarah
b. Tim Kendali Mutu memberikan rekomendasi perbaikan kualitas soal UKMPPDH

5. LAMPIRAN
a. Format Daftar Tilik kesiapan pelaksanaan ujian
b. Format verifikasi kesesuaian komposisi soal
Jakarta, ………2020
Ketua PNUKMPPDH
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Format Berita Acara Kendali Mutu 2
BERITA ACARA KENDALI MUTU 2
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER HEWAN
PERIODE ................................ 2020

Pada hari ini, ......................... Tanggal .............................................................
(...................................) telah dilakukan Pertemuan Kendali Mutu 2 yang merupakan salah
satu tahapan Pelaksanaan UKMPPDH sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Panduan
Pelaksanaan UKMPPDH Tahun 2020-…
Berdasarkan pembahasan Tim Kendali Mutu, disepakati hasil Kendali Mutu 2 sebagai
berikut:
1 ..... soal sesuai antara naskah dengan koding (..... %)
a. ..... soal sesuai dengan level kompetensi (..... %)
b. ..... soal dibawah level kompetensi (..... %)
c. ..... soal melampaui level kompetensi (..... %)
2 ..... soal tidak sesuai antara naskah dengan koding (..... %)
Tim Kendali Mutu menyetujui hasil Kendali Mutu 2 ini, untuk menjadi dasar penyampaian
hasil UKMPPDH MCQ CBT periode .............................. 2020 dan sebagai dasar evaluasi
untuk Kendali Mutu pada Periode ........................... (periode selanjutnya).
1. Perwakilan Panitia Pengarah
: .............................................................
2. Perwakilan Panitia Pengarah

: .............................................................

3. Ketua Tim Kendali Mutu

: .............................................................

4. Anggota Tim Kendali Mutu

: .............................................................

5. Anggota Tim Kendali Mutu

: .............................................................

6. Ketua PNUKMPPDH

: .............................................................

7. Wakil Ketua PNUKMPPDH

: .............................................................

8. Sekretaris PNUKMPPF

: .............................................................

9. Ketua Divisi ………………

: .............................................................

10.Wakil Ketua Divisi ………

: ……………………………………………

11. Ketua Divisi Penjamu

: ……………………………………………

12. Wakil Ketua Divisi Penjamu

: ……………………………………………
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SOP PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Logo
PNUKMPPDH

NO.
DOKUMEN :

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
NO.
TANGGAL
PERSETUJUAN
REVISI
BERLAKU

RUANG LINGKUP
Penjaminan mutu eksternal UKMPPDH bertujuan untuk menerapkan prinsip
akuntabilitas UKMPPDH, sehingga dapat meyakinkan para pemangku kepentingan
dan masyarakat terhadap kualitas sistem UKMPPDH dan dokter hewan yang
diluluskan melalui UKMPPDH.
1.

Penjaminan mutu eksternal meliputi proses pengawasan dan kendali mutu dapat
dilaksanakan oleh Perwakilan PB PDHI yang ditunjuk
Sebagaimana diatur pada _______________ PNUKMPPDH perlu melakukan
koordinasi dengan Organisasi Profesi (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia/PDHI)
dalam hal kendali mutu pelaksanaan UKMPPDH sesuai lingkup penjaminan mutu
eksternal tersebut diatas. Organisasi Profesi perlu menugaskan sejumlah perwakilan
untuk menjadi tim kendali mutu, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Mendikbud.
Organisasi Profesi perlu menyusun standar mutu dalam penjaminan mutu eksternal
yang dapat menjadi acuan dari semua pihak.

2. TUJUAN
Menjamin penyelenggaraan UKMPPDH untuk memenuhi prinsip akuntabilitas
UKMPPDH, sehingga dapat meyakinkan stakeholders dan masyarakat terhadap
kualitas sistem UKMPPDH dan dokter hewan yang diluluskan melalui UKMPPDH.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
e. Pengawasan penyelenggaraan UKMPPDH dilakukan oleh dewan pengawas meliputi
Ditjen Belmawa, Kemendikbud, kementan, Dirkeswan dan Kesmavtet, AFKHI, PB
PDHI, dan KKI.
f. Pelaksanaan Kendali Mutu dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu yang ditugaskan
oleh Organisasi Profesi.
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4. PROSEDUR
Sebelum pelaksanaan ujian:
• Perwakilan organisasi profesi (PB PDHI) yang telah ditetapkan terlibat dalam
proses review soal yang akan diujicoba sesuai SOP review soal UKMPPDH
• Perwakilan PB-PDHI dan IBA Nasional menandatangani Berita Acara hasil
review soal
• Setelah soal melalui tahap uji coba, hanya IBA Nasional yang terlibat dalam
proses pengelolaan soal
selanjutnya
Saat pelaksanaan ujian :
• Seluruh perwakilan
stakeholders dapat terlibat dalam proses
observasi dan memberi masukan terkait pelaksanaan ujian di lokasi uji,
sesuai SOP pelaksanaan observasi UKMPPDH.
Setelah pelaksanaan ujian :
•
PNUKMPPDH memaparkan kesesuaian antara komposisi soal yang
dikeluarkan dengan komposisi blue print pada forum pleno PNUKMPPDH per
periode ujian.
•
Tim Kendali Mutu melakukan verifikasi kesesuaian antara komposisi soal
yang dikeluarkan dengan blue print dan menyusun Berita Acara yang
selanjutnya dilaporkan kepada panitia pengarah sesuai SOP Kendali Mutu
UKMPPDH
•
Perwakilan PB-PDHI merupakan bagian dari proses standard setting
yangdidasarkan pada metode ilmiah sesuai SOP standard setting.
5. LAMPIRAN
a. SOP Pelaksanaan Observasi UKMPPDH (UK MCQs-CBT atau UK OSCE)
b. SOP Kendali Mutu UKMPPDH

Jakarta, ………2020

Ketua PNUKMPPDH
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Observer UK MCQs-CBT atau UK OSCE
Logo
PNUKMPPDH

NO.
DOKUMEN :

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
Observer UK MCQs-CBT atau UK OSCE
NO.
TANGGAL
PERSETUJUAN
REVISI
BERLAKU

1.RUANG LINGKUP
Ruang lingkup SOP ini adalah kriteria dan ketentuan yang boleh dilakukan dan tidak
oleh observer UK MCQs-CBT atau UK OSCE. Kriteria yang dapat menjadi observer,
yaitu:
a. Pimpinan institusi penyelenggara ujian.
b. Perwakilan dari instansi pemerintah/organisasi profesi/asosiasi institusi pendidikan.
c. Perwakilan organisasi atau perorangan.
d. Perwakilan institusi yang belum penah menyelenggarakan UK MCQs-CBT atau UK
OSCE dengan tujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan UK-CBT di institusi baru
tersebut.
e. Jumlah observer maksimal 2 orang.
2. TUJUAN
Untuk mengatur keberadaan observer dan pelaksanaan observasi dalam UK MCQsCBT atau UK OSCE.
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Aktivitas yang boleh dilakukan oleh observer, yaitu:
a. Mengobservasi briefing Penyelia Pusat.
b. Mengobservasi briefing panitia lokal.
c. Mengobservasi briefing peserta ujian.
d. Mengobservasi pelaksanaan UK-CBT seizin PP yang bertugas.
e. Mendokumentasikan on site atas seizin PP.
Aktivitas yang tidak boleh dilakukan oleh observer, yaitu:
a. Mengganggu proses berlangsungnya persiapan dan pelaksanaan ujian.
b. Melakukan interaksi langsung dengan peserta ujian.
c. Membawa hand phone, kamera dan alat perekam elektronik sejenis.
d. Mendokumentasikan segala hal yang berkaitan dengan perangkat ujian pada saat ujian
berlangsung.
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4. PROSEDUR
a.
Pimpinan institusi/organisasi profesi/institusi/perorangan mengirimkan surat izin
kepada ketua PNUKMPPDH terkait penugasan observer untuk melakukan observasi pada
UK MCQs-CBT atau UK OSCE.
b.
Ketua PNUKMPPDH mengkoordinasikan dengan divisi manajemen pelaksanaan
untuk pengaturan lokasi observer (yang berasal dari luar institusi tempat UK).
c.
PNUKMPPDH menginformasikan keberadaan observer kepada Penyelia Pusat
pada waktu briefing PP.
d.
Observer berkoordinasi dengan PP pada waktu tiba di lokasi ujian dan dalam
melaksanakan observasi UK.
e.
Observer menyampaikan kepada PP tentang target tujuan observasi terhadap
pelaksanaan UK.
f.
Observer mematuhi ketentuan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan
pada waktu melaksanakan observasi UK MCQs-CBT atau UK OSCE.

5. LAMPIRAN
tidak ada
Jakarta, ………2020

Ketua PNUKMPPDH
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SOP PENJAMINAN MUTU INTERNAL UKMPPDH

Logo
PNUKMPPDH

NO.
DOKUMEN :

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
Penjaminan Mutu Internal UKMPPDH
NO.
TANGGAL
PERSETUJUAN
REVISI
BERLAKU

1. RUANG LINGKUP
Sistem Penjaminan Mutu Internal UKMPPDH merupakan kegiatan sistemik dan terpadu
yang dilakukan oleh PNUKMPPDH bertujuan untuk memastikan implementasi
UKMPPDH sesuai dengan panduan dan SOP. Sistem penjaminan mutu internal
UKMPPDH dilaksanakan oleh Divisi Penjaminan Mutu dan diimplementasikan melalui
monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara terintegrasi terhadap input, proses
dan output dari implementasi UKMPPDH.
Monitoring bertujuan untuk mengamati dan memantau implementasi UKMPPDH, dan
menilai ketercapaian terhadap target, faktor pendukung dan tantangan dalam implementasi.
Di sisi lain, evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan fakta, menganalisis
data menginterpretasikan, serta menyajikan data dan informasi berdasarkan hasil
monitoring, untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi pengambil keputusan.
2. TUJUAN
a. Memastikan implementasi UKMPPDH sesuai dengan panduan dan SOP
b. Melakukan monitoring dan evaluasi dari input, proses, dan output dari
implementasi UKMPPDH
c. Merumuskan refleksi dan rekomendasi perbaikan untuk implementasi UKMPPDH
selanjutnya

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Sistem Penjaminan Mutu Internal UKMPPDH dilakukan oleh Divisi Penjaminan Mutu
PNUKMPPDH, dengan pembagian tugas yang disepakati internal divisi, dan disetujui
oleh Ketua PNUKMPPDH.

Anggota Divisi Penjaminan Mutu :
a. Anggota yang mendapatkan penugasan bertanggung jawab melakukan monitoring
dan evaluasi tahapan UKMPPDH sesuai dengan instrumen monev
53

b. Anggota menyusun laporan monev dan mengirimkannya kepada Wakil Ketua
Divisi UKMPPDH, paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan
Ketua Divisi Penjaminan Mutu :
a. Menetapkan instrumen dan format laporan monev
b. Menetapkan penugasan anggota untuk menjalankan tanggung jawab monev
c. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan monev yang dijalankan oleh anggota
d. Menjamin kualitas laporan monev

4. PROSEDUR
Penjaminan mutu internal UKMPPDH dilakukan dengan melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap tahapan utama implementasi UKMPPDH yang mencerminkan kinerja
Panitia UKMPPDH sebagai berikut :
Tahap Input :
a. penulisan dan review soal
b. pengelolaan sistem bank soal nasional
c. pemilihan soal sesuai blue print
d. penyiapan materi soal
Tahap Proses :
a. pelaksanaan ujian (CBT dan OSCE)
b. pelaksanaan Kendali Mutu oleh Tim Kendali Mutu dari Organisasi Profesi
Tahap Output :
a. pengolahan hasil ujian
b. standard setting
c. evaluasi sistem uji
d. evaluasi keuangan UKMPPD
e. umpan balik UKMPPD dari peserta dan SDM pelaksana UKMPPDH

54

Tahapan persiapan hingga penyusunan laporan monev dapat digambarkan melalui bagan
sebagai berikut :
Penyusunan instrument dan format
laporan monev

Penyusunan penugasan tim monev

Pertemuan Koordinasi Tim Monev
(penyamaan persepsi terhadap
instrument monev)

Pelaksanaan Monev sesuai
Penugasan

Penyusunan Laporan Monev
(maks 2 hari)

Pengiriman Laporan Monev
(paling lambat 3 hari setelah
pelaksanaan)

Pertemuan koordinasi tim Monev
(Perumusan Hasil Monev secara
komprehensif)

Laporan Hasil Monev ppada
Pertemuan Pleno dengan Panitia
Pengarah UKMPPDH
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Referensi utama yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi adalah :
a. Panduan Pelaksanaan UKMPPDH
b. Panduan Penjaminan Mutu UKMPPDH
c. SOP Pelaksanaan UKMPPDH
5. LAMPIRAN
a. Instrumen Monev
b. Format Laporan Monev

Jakarta, ………2020

Ketua PNUKMPPDH
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Format Laporan Monev: Panel Review MCQs-CBT / OSCE

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
Nama Kegiatan
Hari/Tanggal
Tempat
Pimpinan Sidang
Monev
I.

:
:
:
:
:

CAKUPAN KEGIATAN
Jenis atau tipe soal ujian adalah berupa soal pilihan ganda dengan lima pilihan
jawaban. Soal terdiri dari stem soal yang berbentuk skenario (vignette), pertanyaan,
dan lima pilihan jawaban dengan satu jawaban benar. Jumlah soal-soal ujian
seluruhnya adalah 100 soal untuk UKMPPDH.
Penulisan soal ujian harus memenuhi kaidah pembuatan soal ujian dan melalui
proses telaah berdasarkan standar PNUKMPPDH.
Penulis soal yang berasal dari tenaga pendidik di institusi pendidikan dilatih untuk
membuat soal dan menelaah soal berdasarkan tinjauan-tinjauan dalam blue print
uji kompetensi.

II.

TUJUAN KEGIATAN
Tujuan Pembuatan dan Penelaahan Soal:
1. Mendapatkan soal untuk UKMPPDH dalam bentuk skenario (vignette),
pertanyaan, dan lima pilihan jawaban dengan satu jawaban benar.
2. Menelaah soal berdasarkan tinjauan.
3. Mendapatkan soal berkualitas untuk tahap pemilihan soal selanjutnya.

III.

URAIAN KEGIATAN
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Seluruh peserta sudah hadir sebelum acara dimulai.
2. □
□
Kegiatan dibuka oleh Pimpinan Sidang/IBA Nasional (*pilih
salah satu).
3. □
□
Pimpinan sidang memberikan pengarahan kepada penelaah
soal dan mengorientasikan tujuan dan luaran dari kegiatan.
4. □
□
Ada stakeholder yang diundang dan hadir dalam kegiatan.
1.________________________________________
2.________________________________________
5.

□

□

Penelaah dibagi dalam
beranggotakan 2-3 orang.
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kelompok-kelompok

kecil

6.

□

□

7.

□

□

8.

□

□

9.

□

□

10.

□

□

Soal didistribusikan ke kelompok dan dikumpulkan kembali
oleh Panitia secara elektronik.
Rekapitulasi pencapaian penelaahan soal dilakukan pada
akhir hari pertama dan akhir acara di hari kedua.
Pimpinan sidang/IBA Nasional menyampaikan rencana
tindak lanjut kegiatan.
Kegiatan ditutup oleh Pimpinan Sidang/IBA Nasional (*pilih
salah satu).
Seluruh peserta mengikuti kegiatan sampai selesai.

Catatan lain:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________
IV.

POIN – POIN MONITORING
A. Proses Pemilihan Penelaah Soal (Item Reviewer) oleh Penyelenggara Kegiatan
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
IBA Nasional terlibat dalam pemilihan penelaah soal.
2. □
□
Keilmuan penelaah soal sesuai dengan kebutuhan soal yang tersedia
(sesuai arahan IBA Nasional).
3. □
□
Penelaah soal tidak didominasi oleh wilayah/regional tertentu (>30%).
4. □
□
Institusi asal penelaah soal berasal dari institusi pendidikan swasta dan
negeri atau organisasi profesi.
5. □
□
Seluruh penelaah soal telah menjadi penelaah soal minimal di tingkat
regional.
6. □
□
Seluruh penelaah soal berpendidikan terakhir minimal S2/setara,
dengan latar belakang pendidikan sesuai profesi tersebut.
Tuliskan nama peserta beserta asal institusinya jika tidak memenuhi syarat
sebagai penelaah soal (jika ada):
No. Nama Peserta
Institusi Asal
Keterangan
1.
2.
3.

dst.

Catatan lain:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_______________________
B. Mekanisme Proses Penelaahan Soal
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Penelaah dibagi oleh Panitia dalam kelompok kecil beranggotakan
2-3 orang sesuai bidang ilmu.
2. □
□
Soal yang ditelaah didistribusikan ke kelompok oleh IBA Nasional
secara elektronik .
3. □
□
Penelaahan soal dilakukan melalui Program software sistem IBA
Nasional
4. □
□
Penelaahan soal dilakukan dengan daftar tilik per soal.
5. □
□
Semua soal yang ditelaah telah melalui penelaahan di tingkat
institusi. (jika tidak melalui proses penelaahan tingkat regional). Jika
tidak, … % sudah ditelaah.
6. □
□
Semua soal yang ditelaah telah melalui penelaahan di tingkat
regional. Jika tidak, … % sudah ditelaah.
7. □
□
IBA Nasional dibantu Fasilitator melakukan rekapitulasi hasil soal
baik pada hari pertama.
8. □
□
IBA Nasional dibantu Fasilitator melakukan rekapitulasi hasil soal
baik pada akhir kegiatan.
9. □
□
Soal yang selesai ditelaah dikembalikan ke IBA Nasional secara
elektronik.
Catatan lain:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________

C. Mekanisme Distribusi dan Penjaminan Keamanan Soal
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Pimpinan sidang/IBA Nasional menekankan pentingnya menjaga
kerahasiaan soal.
2. □
□
Soal yang ditelaah didistribusikan ke kelompok secara elektronik.
3. □
□
Media penyimpan portable yang digunakan adalah milik panitia.
4. □
□
Komputer/laptop yang digunakan untuk menelaah disediakan
panitia.
5. □
□
Komputer/laptop yang digunakan untuk menelaah soal tidak
dikoneksikan ke jaringan internet.
6. □
□
Slot USB hanya digunakan untuk media penyimpan portable soal.
7. □
□
Slot USB yang tidak digunakan dimatikan fungsinya.
8. □
□
Diatas meja atau disekitar komputer/laptop bekerja tidak ada
kamera/handphone berkamera.
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D. Hasil Kegiatan
Tabel 1. Pembagian Kelompok
No
Kelompok
Keilmuan
1
1.
2
2.
3
3.

Nama Penelaah Soal
1.
2.
3.

Tabel 2. Rekap Capaian Telaah Soal
No
KOMPONEN
1.
2.
3.
4.

Institusi

TARGET

REALISASI
Hari 1
Hari 2
Total

Jumlah soal yang masuk untuk
ditelaah
Jumlah penelaah soal
Jumlah soal yang ditelaah dalam
workshop
Jumlah soal yang diterima

Tabel 3. Produktivitas telaah dalam kelompok
No

Kelompok

Jumlah
Soal
ditelaah

Jumlah
Ahli

Jumlah Jumlah
Soal
Soal
Baik
ditolak

Presentas
e Soal
yang
ditelaah

Presentas
e Soal
Baik

1
2
3
4
E. Pembagian Peran dan Fungsi Pimpinan Sidang, IBA Nasional dan Fasilitator
No Ya Tidak Kegiatan
1. □
□
Pimpinan Sidang hadir tepat waktu di ruangan.
2. □
□
Fasilitator hadir tepat waktu di ruangan.
Jika tidak, fasilitator yang hadir tepat waktu:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________
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4. ___________________________________________________

5. ___________________________________________________
3.
4.
5.
6.

□
□
□
□

□
□
□
□

7.
8.

□
□

□
□

9.

□

□

10.

□

□

IBA Nasional hadir tepat waktu di ruangan.
Pembentukan kelompok dilakukan oleh IBA Nasional.
Pendistribusian soal dilakukan oleh IBA Nasional.
IBA Nasional mendampingi Pimpinan Sidang
untuk mengarahkan penelaah untuk menelaah
soal sesuai blueprint yang masih kurang.
Fasilitator (jika ada) mendampingi kelompok dalam menelaah soal.
Fasilitator (jika ada) juga ikut menelaah soal
dan bergabung dengan kelompok.
Fasilitator dibantu oleh staf yang membantu
teknis pelaksanaan kegiatan (jika ada).
Pimpinan sidang mengikuti kegiatan sampai
selesai dan menutup kegiatan.

Catatan lain:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________

V.

EVALUASI DAN KESIMPULAN AKHIR
1. Hal positif yang telah dicapai kegiatan?

2.

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan soal?

3.

Kesulitan yang dihadapi dalam menelaah soal?

4.

Penilaian umum terhadap soal yang telah ditelaah?
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VI.

5.

Apakah format dan guideline telaah soal sudah sesuai sehingga dapat
terimplementasikan dengan baik? Apabila belum optimal, parameter telaah
apa yang masih harus dioptimalkan atau ditambahkan?

6.

Rekomendasi perbaikan untuk membuat soal yang lebih baik?

7.

Rekomendasi untuk meningkatkan jumlah soal yang dikumpulkan?

8.

Kesan secara umum terhadap pelaksanaan workshop? Hal-hal apa yang
masih perlu ditingkatkan untuk pelaksanaan workshop selanjutnya?

LAMPIRAN
(Dokumentasi foto)
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SOP STANDARD SETTING UJI MCQs-CBT UKMPPDH
Logo
PNUKMPPDH

NO.
DOKUMEN :

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
STANDARD SETTING UJI MCQs-CBT UKMPPDH
NO.
TANGGAL
PERSETUJUAN
REVISI
BERLAKU

1. RUANG LINGKUP
Penentuan nilai batas lulus Uji MCQs-CBT UKMPPDH
2. TUJUAN
Menentukan nilai batas lulus Uji MCQs-CBT UKMPPDH dengan akurat
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
a. Panitia Pengarah PNUKMPPDH bertanggung jawab :
1) Menetapkan panel juri yang memenuhi syarat terlampir.
2) Menetapkan hasil standard setting yang digunakan untuk menentukan
kelulusan.
b. Panel juri bertanggung jawab:
1) Menyepakati kriteria borderline student group atau minimally competent
candidates
2) Melaksanakan standard setting
3) Membuat berita acara hasil standard setting
c. Panitia Pelaksana PNUKMPPDH bertanggung jawab:
1) Mengumumkan nilai batas lulus hasil standard setting pada laman
PNUKMPPDH.
2) Menggunakan hasil standard setting sebagai pedoman nilai batas lulus Uji
MCQs-CBT UKMPPDH.
4. METODE STANDARD SETTING
a. Standard setting dilaksanakan pada setiap awal tahun
b. Apabila kriteria bordeline student group atau minimally competent candidates
berubah.
c. Metode yang dipakai untuk menetapkan nilai batas lulus Uji MCQs-CBT
UKMPPDH adalah metode Modified Angoff.
5. PROSEDUR
a. Panitia pelaksana mengajukan kebutuhan panel juri kepada Panitia Pengarah.
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b. Panitia pengarah menetapkan panel juri yang diundang dalam standard setting.
c. Panitia pelaksana mengundang panel juri
d. Panel juri melaksanakan standard setting

6. LAMPIRAN
- Standard Setting Metode Modified Angoff
- Format berita acara
- Surat pernyataan
- Kode Etik dan Tata Tertib Juri Standard Setting
- Curriculum vitae

Jakarta, ………2020

Ketua PNUKMPPDH
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Standard Setting Metode Modified Angoff

Langkah-langkah metode Modified Angoff
1) Penetapan panel juri
2) Pembagian kelompok dan soal yang akan ditelaah untuk setiap kelompok
3) Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator
4) Panel juri mendiskusikan tentang:
(a) Tujuan ujian
(b) Karakteristik Juri ujian
(c) Adequate/inadequate knowledge
5) Panel juri mendiskusikan dan menyepakati definisi kelompok borderline students atau
minimally competent candidates
6) Putaran 1
(a) Setiap juri membaca soal nomor 1, kemudian secara individual setiap juri
menentukan atau memprediksi: Berapa persen kelompok borderline student
dapat menjawab soal tersebut dengan benar.
(b) Setiap juri menulis persentase di lembar yang telah disediakan.
(c) Setiap juri menyampaikan alasan terhadap keputusan yang diambil di dalam
kelompok.
(d) Langkah ini dilakukan lagi untuk keseluruhan nomor.
7) Umpan balik
8) Putaran 2
(a) Setiap juri menelaah kembali soal dan dapat mengganti keputusan atau tetap
pada keputusan semula.
(b) Tidak ada diskusi atau penyampaian alasan terhadap keputusan di round 2.
9) Jawaban atau keputusan setiap soal dari semua juri dihitung rata-ratanya, kemudian
dijumlahkan untuk seluruh soal untuk mendapatkan nilai batas lulus (NBL/Cutting
score).
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BERITA ACARA

Pada hari ini ………………, tanggal …… bulan……. tahun…….., tempat
………………. telah diselenggarakan standard setting UKMPPDH MCQs-CBT (coret
yang tidak sesuai) dengan nilai batas lulus sebagai berikut………………………..

Demikian berita acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti.

…………………..,…………………20...

Cap PNUK MPPDH
(……………………. )

(……………………….)

Wakil Panel Juri 1

Wakil Panel Juri 2
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(……………………..)
Ketua PNUKMPPDH

SURAT PERNYATAAN

Demi Tuhan Yang Maha Esa,
Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama
:……………………………………………………………………………………..
Institusi
:……………………………………………………………………………………..
Sanggup menjalankan Tata Tertib dan Kode Etik Juri Penentuan Batas Lulus Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang dilaksanakan pada tanggal
............................... di ................................. Jakarta.
Saya tidak memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian (hubungan kekerabatan,
permasalahan hukum) atau sedang menjabat sebagai Dekan, Wakil Dekan, Ketua
Program Studi, atau Sekretaris Program Studi.
Selanjutnya saya bersedia melepaskan diri dari asal institusi pada saat menjalankan tugas
ini.
Apabila dalam pelaksanaan standard setting saya melanggar Tata Tertib, Kode Etik, serta
ketentuan yang berlaku, saya bersedia menerima konsekuensinya.
Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

………………………………….
(Nama lengkap)
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Syarat-Syarat Panel Juri Standard Setting UKMPPDH
Syarat menjadi Panel Juri
1. Diusulkan oleh institusi pendidikan atau stakeholder terkait
2. Latar belakang pendidikan adalah Dokter Hewan
3. Pendidikan terakhir minimal S2
4. Pernah mengikuti pelatihan student assessment
5. Untuk peserta dari institusi pendidikan, aktif dalam proses pembelajaran sehari-hari di
institusinya sebagai pemberi kuliah/ instruktur /tutor/ pembimbing akademik minimal
5 tahun
6. Untuk peserta dari organisasi profesi mempunyai pengalaman praktek sebagai dokter
hewan minimal 10 tahun
7. Pernah mengikuti pelatihan standar setting.
8. Bersedia menjadi standard setter dan mengisi/menandatangani surat pernyataan
sebagai juri standard setting.
9. Tidak sedang menduduki jabatan struktural sebagai Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi
S1/Profesi Dokter Hewan
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Kode Etik dan Tata Tertib Juri Standard Setting
Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan

1. Kode Etik Juri Standard Setting
Seorang juri dalam penentuan batas lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter Hewan melaksanakan Kode Etik Juri Standard Setting sebagai berikut.
a. Berkewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia melalui
kesejahteraan hewan sesuai dengan Sumpah Dokter Hewan.
b. Mengambil keputusan secara independen dengan ukuran tertinggi.
c. Dalam mengambil keputusan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan
hilangnya kebebasan dan kemandirian sebagai juri.
d. Setiap juri bersikap jujur dan memberikan keterangan yang benar.
e. Berlaku sopan dan ikut menjaga suasana standard setting yang kondusif.
f. Menghormati hak dan pendapat juri lain.
g. Merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi soal UKMPPDH dan proses
standard setting.
h. Bersedia mengundurkan diri sebagai juri apabila ada konflik kepentingan atau tidak
sanggup menjalankan kode etik sebagai juri.
2. Tata Tertib Juri Standard Setting
a. Juri standard setting telah hadir dan memasuki ruangan paling lambat 15 menit
sebelum acara dimulai.
b. Juri mengikuti penuh kegiatan.
c. Bagi juri yang datang terlambat (hadir setelah penentuan batas lulus UKMPPDH
dimulai), hasil telaah juri tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan batas lulus
UKMPPDH.
d. Juri duduk di kelompok sesuai ketentuan panitia.
e. Juri tidak boleh membuka naskah soal ujian sebelum diberi aba-aba oleh fasilitator.
f. Fasilitator memberikan penjelasan mengenai cara pengisian lembar jawaban,
jumlah soal, lamanya waktu ujian dan keterangan lain.
g. Jumlah soal ujian yang telah ditentukan dikerjakan dalam 2 sesi dengan jeda
istirahat diantaranya.
h. Fasilitator memberi aba-aba kepada juri untuk:
1) Memeriksa kelengkapan naskah soal meliputi kelengkapan jumlah halaman dan
kerusakan buku soal.
2) Bila terdapat buku soal dengan jumlah halaman tidak lengkap atau terdapat
kerusakan, buku soal tersebut dikembalikan kepada fasilitator untuk diganti.
i. Selama menelaah soal, juri menulis hasil telaah di formulir standard setting, dan
tidak diperkenankan menulis di termpat lain, mencatat soal, mengambil seluruh
ataupun sebagian buku soal, dan berkomunikasi dengan orang atau juri lain
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j. Selama diskusi setiap juri hanya menyampaikan pendapat saat diberikan
kesempatan oleh fasilitator dan tidak memberi komentar terhadap pendapat juri
lain.
k. Juri diperbolehkan meninggalkan ruang tempat dilaksanakan standard setting
setelah mendapat persetujuan dari fasilitator.
l. Semua soal dan formulir standard setting harus dikumpulkan kembali kepada
fasilitator.

70

SOP STANDARD SETTING UKMPPDH OSCE
Logo
PNUKMPPDH

NO.
DOKUMEN :

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
STANDARD SETTING UJI MCQs-CBT UKMPPDH
NO.
TANGGAL
PERSETUJUAN
REVISI
BERLAKU

1. RUANG LINGKUP
Penentuan nilai batas kelulusan UKMPPDH OSCE
2. TUJUAN
Menentukan batas kelulusan UKMPPDH OSCE dengan akurat.
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
a. Penanggungjawab OSCE bertanggung jawab:
1) Melaksanakan standard setting
2) Membuat berita acara hasil standard setting
b. PNUKMPPDH bertanggung jawab :
1) Mengumumkan nilai batas lulus hasil standard setting kepada Panitia
Pengarah dan para stakeholder
2) Menggunakan hasil standard setting sebagai nilai batas lulus UKMPPDH
OSCE
4. PROSEDUR
a. Standard setting dilaksanakan pada setiap akhir periode ujian
b. Metode yang dipakai UKMPPDH OSCE adalah borderline regression method
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
✓ Pada setiap Station, peserta dinilai berdasarkan 2 metode:
o check list based method
o Global performance (e.g. fail, borderline, pass, outstanding
✓ Nilai Global performance setiap peserta diregresi dengan nilai chek list
✓ Pada regresi:
o Nilai global performance sebagai independent variable
o Nilai check list sebagai dependent variable
✓ Nilai batas lulus adalah perpotongan antara borderline dan nilai ujian
5. LAMPIRAN
- Format berita acara
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BERITA ACARA

Pada hari ini ………………, tanggal ……bulan…….tahun…….., tempat
…………………………….telah diselenggarakan standard setting UKMPPDH OSCE
(coret yang tidak sesuai) dengan nilai batas lulus sebagai berikut………………………..

Demikian berita acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti.

…………………..,………20….

Cap PNUK MPPDH

(……………………….)

(…………………………..)

Penanggung Jawab OSCE

Ketua PNUK MPPDH
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SOP PENYUSUNAN UMPAN BALIK PELAKSANAAN UKMPPDH UNTUK
TIAP INSTITUSI
Logo
PNUKMPPDH

NO.
DOKUMEN :

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
STANDARD SETTING UJI MCQs-CBT UKMPPDH
NO.
TANGGAL
PERSETUJUAN
REVISI
BERLAKU

1. RUANG LINGKUP
Penyusunan umpan balik terhadap pelaksanaan UKMPPDH (CBT dan OSCE) mulai dari
tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi yang disusun oleh divisi manajemen
pelaksanaan PNUKMPPDH untuk melakukan pengawasan dan penjaminan mutu
penyelenggara UKMPPDH.
2. TUJUAN
a. Memberikan pedoman bagi divisi manajemen pelaksanaan dalam menyusun umpan
balik pelaksanaan UKMPPDH.
b. Memberikan umpan balik kepada panitia lokal untuk meningkatkan mutu
pelaksanaan UKMPPDH di tiap periode uji.
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas dan tanggung jawab beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan umpan
balik terhadap pelaksanaan UKMPPDH adalah sebagai berikut:
1. Divisi Penjaminan Mutu
• Mengirimkan format umpan balik kepada panitia lokal melalui email sekretariat
PNUKMPPDH
• Memberikan penjelasan terkait format umpan balik kepada penyelia pusat dan
panitia lokal pada saat briefing.
• Memberikan pengingat kepada tiap penyelia pusat dan panitia lokal untuk
mengumpulkan format umpan balik yang telah diisi (paling lama 7 hari kerja
setelah ujian berlangsung)
• Mengolah dan menganalisis data umpan balik untuk disampaikan dalam bentuk
laporan pelaksanaan UKMPPDH.
2. Pengawas/penyelia pusat/panitia lokal
• Memberikan umpan balik pelaksanaan UKMPPDH untuk tiap institusi
berdasarkan hasil analisis umpan balik.
• Format umpan balik dilakukan secara online
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4.PROSEDUR
I. Persiapan dan pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh institusi pelaksana ujian
A. Tahap Persiapan
1. Divisi penjaminan mutu PNUKMPPDH menyusun format umpan balik (dalam
bentuk e-file)
2. Sekretariat PNUKMPPDH mengirimkan format umpan balik melalui email
kepada setiap panitia lokal UKMPPDH.
3. Divisi Penjaminan Mutu memberikan penjelasan terkait teknis pengisian umpan
balik pada saat briefing tim panitia lokal UKMPPDH.
B. Tahap Pengisian Format Umpan Balik
1. Panitia lokal UKMPPDH memberikan umpan balik pelaksanaan CBT atau
OSCE sesuai format yang dilakukan secara online
2. Sekretariat PNUKMPPDH menyerahkan umpan balik pelaksanaan CBT atau
OSCE yang telah terkumpul kepada Divisi Penjaminan Mutu paling lambat 5
hari kerja setelah pelaksanaan CBT atau OSCE.
C. Tahap Analisis Laporan Evaluasi dan Penyusunan Rekomendasi
Divisi Penjaminan Mutu melakukan pengolahan data dan analisis umpan balik, untuk
selanjutnya disusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam bentuk laporan
institusi Pelaksana UKMPPDH.
D. Tahap Pemanfaatan Laporan Evaluasi
1. Divisi Penjaminan Mutu mengirimkan laporan pelaksanaan UKMPPDH tiap
institusi kepada Ketua PN-UKMPPDH untuk mendapatkan masukan terkait
tindak lanjut pelaksanaan CBT atau OSCE ke setiap institusi.
2. Laporan pelaksanaan UKMPPDH tiap institusi dikirimkan oleh PN-UKMPPDH
kepada Dekan penyelenggara UKMPPDH paling lambat 30 hari setelah
pelaksanaan UKMPPDH melalui email (softcopy)
5. LAMPIRAN
a. Format Umpan Balik Pelaksanaan CBT
b. Format Umpan Balik Pelaksanaan OSCE
Jakarta, ………2020

Ketua PNUKMPPDH
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UMPAN BALIK PELAKSANAAN CBT

PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI DOKTER HEWAN (PN-UKM-PPDH)
Pelaksana CBT

FKH UNIVERSITAS …………………………

PERIODE

: ……………………………………..

Pengawas

: ………………………………………

ASPEK POSITIF
I. Persiapan
a. Proses penjemputan Penyelia pusat (ketepatan waktu penjemputan)
b. Kehadiran, kesesuaian kualifikasi dan data base komponen pelaksana ujian
(Koordinator Uji CBT dan OSCE, Korordinator lokasi, IT,PP).
c. Kehadiran peserta ujian.
d. Pengecekan lokasi ujian:
a. Kesiapan dan kesesuaian hardware dan software sesuai dengan panduan
CBT UKMPPDH.
b. Ketersediaan dan keberfungsian listrik dan genset.
e. Proses briefing:
• Briefing peserta (jumlah peserta, kehadiran tepat waktu, kelengkapan dan
kesesuaian identitas peserta dengan database PNUKMPPDH).
• Briefing panitia lokal (jumlah panitia, kehadiran tepat waktu, kesesuaian
kualifikasi yang ada pada panduan).

II.

Pelaksanaan
1. Dukungan Institusi
Pimpinan institusi mengawal dan memantau proses pelaksanaan CBT,
Misalnya: tanggap dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan SDM
pelaksana CBT.
2. Kinerja Koordinator Uji CBT
a. Integritas.
b. Kedisiplinan.
c. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
d. Kerjasama dengan Pengawas dan komponen penyelenggara ujian lainnya.
e. Kesigapan dan tanggap dalam merespon setiap permasalahan yang timbul
terkait pelaksanaan CBT.
3. Kinerja Pengawas Lokal
a. Integritas.
75

b. Kedisiplinan.
c. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
d. Kerjasama dengan PP, Koordinator Uji CBT, dan komponen
penyelenggara ujian lainnya.
e. Kesigapan dan tanggap dalam merespon setiap permasalahan yang timbul
terkait pelaksanaan CBT.
4. Kinerja IT
a. Integritas.
b. Kedisiplinan.
c. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
d. Kerjasama dengan PP, Koordinator Uji CBT, dan komponen
penyelenggara ujian lainnya.
e. Kesigapan dan tanggap dalam merespon setiap permasalahan yang timbul
terkait pelaksanaan CBT.
5. Kesesuaian pelaksanaan ujian dengan panduan (merujuk pada check
list).
6. Permasalahan/ pelanggaran yang terjadi selama proses ujian
berlangsung.
7. Catatan khusus dalam pelaksanaan ujian.
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ASPEK YANG PERLU PERBAIKAN/PENINGKATAN
I.

II.

III.

Persiapan

Pelaksanaan

Permasalahan yang terjadi selama proses ujian berlangsung

KESIMPULAN
1. Penilaian secara keseluruhan terkait pelaksanaan CBT.
2. Permasalahan yang timbul selama proses ujian berlangsung (jika ada).
3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh institusi.

REKOMENDASI
1. Masukan Pengawas kepada institusi
2. Masukan Pengawas kepada PNUKMPPDH
Catatan:
Umpan balik ini mohon ditulis secara jelas, singkat dan padat.
Tempat dan Tanggal
ttd
Nama lengkap Pengawas.
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UMPAN BALIK PELAKSANAAN OSCE

PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI DOKTER HEWAN (PN-UKM-PPDH)
Pelaksana OSCE

FKH UNIVERSITAS …………………………

PERIODE

: ……………………………………..

Pengawas

: ………………………………………

ASPEK POSITIF
I.

Persiapan
a. Proses penjemputan Pengawas (ketepatan waktu penjemputan).
b. Kehadiran, kesesuaian kualifikasi dan data base komponen.
pelaksana ujian (Koordinator Uji OSCE, Koordinator Lokasi, IT, Laboran,
Penguji dan Klien standar).
c. Kehadiran peserta ujian.
d. Pengecekan lokasi ujian:
1. Ketersediaan denah ruangan pada Pusat OSCE Fakultas, termasuk arah
dan alur perpindahan setiap ruangan (misal alur dari ruang karantina ke
ruang ujian).
2. Kesiapan dan kesesuaian tata letak station dengan panduan OSCE
UKMPPDH.
3. Kelengkapan dan ketersediaan alat dan bahan habis pakai sesuai dengan
panduan OSCE UKMPPDH.
4. Ketersediaan dan keberfungsian listrik dan genset.
5. Ketersediaan sarana pendukung CBS (laptop atau PC dan Konektivitas
jaringan internet).
6. Ketersediaan dan keberfungsian panic button.

f. Proses briefing :
• Briefing peserta (jumlah peserta, kehadiran tepat waktu, kelengkapan,
dan kesesuaian identitas peserta dengan data base PNUKMPPDH).
• Briefing penguji (jumlah penguji, kehadiran tepat waktu, kesesuaian
kualifikasi penguji dengan data registrasi penguji PNUKMPPDH).
• Briefing klien standar (jumlah klien standar, kehadiran tepat waktu,
kesesuaian identitas klien standar dengan data base PNUKMPPDH)
II.

Pelaksanaan
1. Dukungan Institusi
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Pimpinan institusi mengawal dan memantau proses pelaksanaan OSCE
UKMPPDH. Misalnya: tanggap dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana
dan SDM pelaksana OSCE.

2. Kinerja Koordinator Uji OSCE
a. Integritas.
b. Kedisiplinan.
c. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
d. Kerjasama dengan Pengawas dan komponen penyelenggara ujian lainnya.
e. Kesigapan dan tanggap dalam merespon setiap permasalahan yang timbul
terkait pelaksanaan OSCE.
3. Kinerja Koordinator Lokasi (jika ada)
a. Integritas.
b. Kedisiplinan.
c. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
d. Kerjasama dengan Pengawas, Koordinator Uji OSCE, dan komponen
penyelenggara ujian lainnya.
e. Kesigapan dan tanggap dalam merespon setiap permasalahan yang timbul
terkait pelaksanaan OSCE.
4. Kinerja IT
a. Integritas.
b. Kedisiplinan.
c. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya
d. Kerjasama dengan PP, Koordinator Uji OSCE dan komponen ujian
lainnya.
e. Kesigapan dan tanggap dalam merespon permasalahan yang timbul terkait
IT.
5. Kinerja Klien Standar
a. Integritas.
b. Kedisiplinan.
c. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
d. Kerjasama dengan Pengawas, Koordinator uji OSCE dan komponen ujian
lainnya.
e. Kesigapan dan tanggap dalam merespon setiap permasalahan yang timbul
terkait PS
6. Kinerja penguji
a. Integritas.
b. Kedisiplinan.
c. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
d. Kerjasama dengan Pengawas, Koordinator uji OSCE dan komponen
penyelenggara ujian lainnya.
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e. Kesigapan dan tanggap dalam merespon setiap permasalahan yang timbul
terkait pelaksanaan ujian
7. Kesesuaian pelaksanaan ujian dengan panduan (merujuk pada check list)
8. Permasalahan/ pelanggaran yang terjadi selama proses ujian
berlangsung
9. Catatan khusus dalam pelaksanaan ujian
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ASPEK YANG PERLU PERBAIKAN/PENINGKATAN

I.

II.

III.

Persiapan

Pelaksanaan

Permasalahan yang terjadi selama proses ujian berlangsung

KESIMPULAN
1. Penilaian secara keseluruhan terkait pelaksanaan OSCE
2. Permasalahan yang timbul selama proses ujian berlangsung (jika ada)
3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh institusi

REKOMENDASI
3. Masukan Pengawas kepada institusi
4. Masukan Pengawas kepada PNUKMPPDH
Catatan:
Umpan balik ini mohon ditulis secara jelas, singkat dan padat.

Tempat dan Tanggal
ttd
Nama lengkap Pengawas

Jakarta,

Ketua PNUKMPPDH
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SOP PENYUSUNAN UMPAN BALIK SPESIFIK HASIL MCQ-CBT DAN
OSCE UNTUK TIAP PESERTA UKMPPDH

Logo
PNUKMPPDH

NO.
DOKUMEN :

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
STANDARD SETTING UJI MCQs-CBT UKMPPDH
NO.
TANGGAL
PERSETUJUAN
REVISI
BERLAKU

1. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup SOP ini adalah penyusunan umpan balik dari PNUKMPPDH terkait hasil
MCQ-CBT dan OSCE untuk setiap peserta UKMPPDH.
2. TUJUAN
a. Memberikan pedoman bagi PNUKMPPDH dalam menyusun umpan balik spesifik
hasil MCQ-CBT dan OSCE kepada peserta UKMPPDH.
b. Memberikan pedoman bagi para penerima umpan balik untuk dapat memahami
maksud, tujuan, serta isi umpan balik tersebut secara komprehensif.
c. Memberikan pedoman bagi para penerima umpan balik untuk mengetahui tindak
lanjut yang diharapkan dari umpan balik tersebut.
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Tugas dan tanggung jawab beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan umpan
balik hasil ujian peserta UKMPPDH adalah :
3. Divisi Pengembangan Soal
• Divisi Pengembangan Soal mengolah data dan menganalisis hasil MCQ-CBT
dan OSCE per peserta uji melalui Program software system IBA nasional
• Divisi Pengembangan Soal melakukan pengendalian mutu/quality control
terhadap setiap umpan balik peserta yang didapatkan melalui Program software
system IBA nasional
• Umpan balik per peserta disahkan/ditandatangani oleh Ketua PNUKMPPDH
dan Ketua Divisi Pengembangan Soal (diparaf oleh Wakil Ketua PNUKMPPDH
dan Ketua/Wakil Ketua Divisi Penjaminan Mutu)
4. Sekretariat
Sekretariat mengirimkan hasil umpan balik per peserta uji kepada tiap Dekan
FKH paling lama 10 hari setelah pengumuman hasil UKMPPDH.
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4. PROSEDUR
a. PNUKMPPDH merinci nilai masing-masing peserta berdasarkan kriteria tinjauan
MCQs-CBT dan OSCE
b. Nilai secara keseluruhan dan rincian nilai berdasarkan masing-masing tinjauan akan
dicantumkan dalam sertifikat dan akan diberikan kepada masing-masing peserta.
Umpan balik spesifik untuk masing-masing peserta ujian, meliputi:
a. Nilai ujian MCQs-CBT dan OSCE masing-masing peserta beserta rincian nilainya
berdasarkan masing-masing tinjauan.
b. Nilai ujian MCQs-CBT dan OSCE berdasarkan pada 5 Tinjauan yaitu :
• Tinjauan 1 meliputi aspek ketrampilan dasar klinis, Aplikasi biomedis,
perilaku hewan, klinis dan epidemiologi veteriner, keterampilan komunikasi
veteriner, manajemen kesehatan hewan, penelusuran, kritisi, dan manajemen
informasi veteriner, profesionalisme, moral dan etika praktik veteriner dan
kesadaran, pemeliharaan dan pengembangan personal
• Tinjauan 2 meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
• Tinjauan 3 meliputi aspek menghafal dan analitik /argumentasi
• Tinjauan 4 meliputi aspek hewan besar, hewan kesayangan dan eksotik,
satwa liar dan akuatik konservasi, ikan dan unggas
• Tinjauan 5 meliputi aspek penyakit dalam, reproduksi dan kebidanan,
kesmavet, diagnosis laboratorium, bedah, radiologi, reseptir dan manajemen
kerumahsakitan serta one health

5. LAMPIRAN
Tiga jenis format umpan balik untuk masing-masing peserta UKMPPDH
Jakarta, ………2020

Ketua PNUKMPPDH
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a. Format 1: Hasil MCQs-CBT berdasar level kompetensi
Nama Peserta:
No. Ujian:
Nilai UK MCQs-BT:
Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus
Area Kompetensi

Nilai

1. Wawasan etika veteriner dan pemahaman terhadap 1.
hakikat sumpah dan kode etik profesi dan acuan dasar
kedokteran hewan
2. 2. Wawasan di bidang system kesehatan hewan nasional
dan legislasi veteriner
3. Ketrampilan melakukan tindakan medis yang legeartis
4. Ketrampilan dalam menangani sejumlah penyakit
pada hewan besar, hewan kecil, ungags, hewan eksotik,
satwa liar, satwa aquatic dan hewan laboratorium
5. a. Ketrampilan dalam melakukan diagnosis klinik,
laboratorik, patologik dan epidemiologic penyakit
hewan
5.b. Keterampilan dalam melakukan penyusunan nutrisi
untuk kesehatan dan gangguan medik
5.c. Keterampilan dalam melakukan pemeriksaan
antemortem dan postmortem
5.d. Keterampilan dalam melakukan pemeriksaan
kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan
aplikasi teknologi reproduksi
5.e. Keterampilan dalam melakukan pengawasan
keamanan dan mutu produk hewan
5.f. Keterampilan dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian mutu obat hewan dan bahan-bahan
biologis, termasuk pemakaian dan peredarannya
5.g. Keterampilan dalam melakukan pengukuran dan
penyeliaan kesejahteraan hewan
6. Ketrampilan dalam komunikasi profesional
7.Kemampuan manajemen pengendalian dan
penanggulangan penyakit strategis, penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali (emerging and re
emerging disease), zoonosis, transboundary animal
disease dan keamanan hayati serta pengendalian
lingkungan
8.Kemampuan dalam “transaksi therapeutic”, melakukan
anamneses, rekam medik, persetujuan tindakan medik
(informed consent) penulisan resep, surat keterangan
dokter, edukasi klien
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9.Pengetahuan analisis resiko, analisis ekonomi
veteriner (termasuk perdagangan internasional) jiwa
kewirausahaan
10.Pengetahuan tentang manajerial dan kepemimpinan
veteriner
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b.Format 2: Rincian Hasil MCQs-CBT berdasar tinjauan
Nama Peserta:
No. Ujian

:

Nilai UK CBT:
Kesimpulan: Lulus/Tidak Lulus UKMPPDH
Tinjauan 1
Aspek yang dinilai

Nilai

Ketrampilan dasar klinis
Aplikasi biomedis, perilaku hewan, klinis
dan epidemiologi veteriner
Ketrampilan komunikasi veteriner
Manajemen kesehatan hewan
Penelusuran, kritisi, manajemen informasi
veteriner
Kesadaran, pemeliharaan dan pengembangan
personal

Tinjauan 2
Aspek yang dinilai

Nilai

Kognitif
Psikomotor
Afektif

Tinjauan 3
Nilai
Menghafal (recall)
Analitik.argumentasi (reasoning)

Tinjauan 4
Jenis

Nilai
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Hewan besar (hewan produksi)
Hewan kesayangan dan eksotik
Satwa liar dan akuatik konservasi
Ikan
Unggas

Tinjauan 5
Penyakit dalam
Reproduksi dan kebidanan
Kesmavet dan epidemiologi
Diagnosa laboratorium (Patologi, Patologi
klinik, mikrobiologi, parasite)
Bedah
Radiologi
Reseptir dan manajemen kerumahsakitan
One health (emerging and re-emerging
disease)
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c.Format 3 : Rincian Hasil Uji OSCE
Nama Peserta

:

No. Ujian

:

Nilai UK OSCE :
Kesimpulan

: Lulus/Tidak Lulus UKMPPDH
Tinjauan 1 Diagnosa Klinik

Aspek yang dinilai

Nilai

Kemampuan anamnesis
Kemampuan pemeriksaan fisik
Kemampuan interpretasi data
Kemampuan
menegakkan
definitif/diagnosis banding

diagnosis

Tinjauan 2 Komunikasi Profesional
Aspek yang dinilai

Nilai

Komunikasi dan atau edukasi
pasien
Perilaku Profesional

Tinjauan 3 Reseptir dan Terapeutik
Aspek yang dinilai

Nilai

Tatalaksana farmakoterapi
Tatalaksanan non farmakoterapi (tindakan)
Kemampuan menghitung dosis obat dan
membuat resep
Tinjauan 4 Antemortem dan Postmortem
Aspek yang dinilai

Nilai

Identifikasi gejala klinis
Interpretasi perubahan Patologi anatomi dan
histopatologi
Analisa hasil
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Tinjauan 5
Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan
aplikasi teknologi reproduksi (pada hewan produksi, hewan kesayangan,
satwa liar)
Kemampuan menjelaskan fisiologis
kebuntingan, fisiologi kelahiran
Kemampuan mendiagnosa kebuntingan
dan gangguan reproduksi
Kemampuan
menerapkan
aplikasi
teknologi reproduksi untuk pengembangan
dan pemuliabiakan hewan.
Kemampuan
menjelaskan
kerugian
ekonomi
akibat
adanya
gangguan
reproduksi dan kesalahan pengelolaan
reproduksi pada hewan

Jakarta, ………2020

Ketua PNUKMPPDH
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SOP PENANGANAN PELANGGARAN
Logo
PNUKMPPDH

NO.
DOKUMEN :

PANITIA NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
PROFESI DOKTER (PNUKMPPDH)

SOP
STANDARD SETTING UJI MCQs-CBT UKMPPDH
NO.
TANGGAL
PERSETUJUAN
REVISI
BERLAKU

1.RUANG LINGKUP
Bagian penjaminan mutu penanganan pelanggaran ujian meliputi tugas:
a. Monitoring dan evaluasi dalam upaya mendeteksi adanya pelanggaran yang dapat
diterjadi pada tahapan utama implementasi UKMPPDH yang mencerminkan kinerja
PNUKMPPDH sebagai berikut:
Tahap Input:
• penulisan dan review soal
• pengelolaan sistem bank soal nasional
• pemilihan soal sesuai blueprint
• penyiapan materi soal
Tahap Proses:
• pelaksanaan ujian (CBT dan OSCE)
Tahap Output:
• pengolahan hasil ujian
• standard setting
• evaluasi sistem uji
• evaluasi keuangan UKMPPDH
• umpan balik UKMPPDH dari peserta dan SDM pelaksana UKMPPDH
b. Monitoring dan evaluasi dalam upaya mendeteksi adanya pelanggaran yang dapat
terjadi pada tahapan kerja eksternal PNUKMPPDH. Hal ini dilakukan untuk menjaga
prinsip akuntabilitas UKMPPDH, sehingga dapat meyakinkan para pemangku
kepentingan dan masyarakat terhadap kualitas sistem UKMPPDH dan dokter hewan
yang diluluskan melalui UKMPPDH, melalui penjaminan pada tahapan pelaksaan
ujian sebagai berikut :
Sebelum pelaksanaan ujian:
• Perwakilan organisasi profesi yang telah ditetapkan terlibat dalam proses review
soal yang akan diujicoba sesuai SOP review soal UKMPPDH
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• Perwakilan organisasi profesi dan IBA menandatangani Berita Acara hasil review
soal
• Setelah soal melalui tahap uji coba, hanya IBA yang terlibat dalam proses
pengelolaan soal selanjutnya
Saat pelaksanaan ujian:
• Seluruh perwakilan stakeholders dapat terlibat dalam proses observasi dan
memberi masukan terkait pelaksanaan ujian di lokasi uji, sesuai SOP pelaksanaan
observasi UKMPPDH.
Setelah pelaksanaan ujian:
• PNUKMPPDH memaparkan kesesuaian antara komposisi soal yang dikeluarkan
dengan komposisi blue print pada forum pleno PNUKMPPDH per periode ujian.
• Perwakilan organisasi profesi, dalam hal ini perwakilan dari Kolegium merupakan
bagian dari proses standard setting yang didasarkan pada metode ilmiah sesuai
SOP standard setting.
• Perwakilan organisasi profesi dapat terlibat dalam proses evaluasi sistem uji,
sesuai dengan SOP evaluasi sistem uji.
2..TUJUAN
Menjamin mutu bahwa penanganan pelanggaran ujian kompetensi mahasiswa
Pendidikan profesi dokter hewan (UKMPPDH) telah dilakukan sesuai prosedur
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
a.PNUKMPPDH divisi penjaminan mutu bertanggung jawab :
1).Mengindentifikasi pelanggaran tahap input dan output
2).Menuliskan berita acara
3).Mengkaji berita acara dari Penyelia Pusat
4).Mengkaji laporan dari pimpinan institusi
5).Melaporkan ke panitia pengarah
6).Menyelenggarakan monev untuk penyelesaian pelanggaran
b.Penyelia Pusat bertanggung jawab :
1).Mengidentifikasi pelanggaran tahap proses
2).Berkoordinasi dengan panitia lokal
3).Mencatat dalam berita acara
4).Melaporkan ke PNUKMPPDH
c.Panitia lokal bertanggung jawab:
1).Menginvestigasi pelanggaran tahap proses untuk dimasukkan dalam berita
acara
2).Melaporkan ke pimpinan institusi
d.Pimpinan Institusi bertanggung jawab:
1).Menginvestigasi lebih lanjut perihal pelanggaran
2).Menyusun laporan hasil investigasi untuk dikirimkan ke PNUKMPPDH
3).Memberikan sanksi terhadap pelanggaran
e.Panitia Pengarah bertanggung jawab:
1).Memberikan kebijakan terhadap pelanggaran (baik kepada FKH maupun
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PNUKMPPDH)
2).Memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak terjadi pelanggaran.
4. PROSEDUR
a.Pada saat terjadi pelanggaran tahap input dan output
1).PNUKMPPDH divisi penjaminan mutu mengidentifikasi pelanggaran pada tahap
input dan output
2).PNUKMPPDH divisi penjaminan mutu mencatat pelanggaran dalam berita acara
3).PNUKMPPDH divisi penjaminan mutu melaporkan secara lisan dan tertulis ke
Panitia Pengarah
4).PNUKMPPDH divisi penjaminan mutu mengatur pelaksanaan monev untuk
penyelesaian pelanggaran
5).Panitia pengarah memberikan kebijakan terhadap pelanggaran (baik kepada FKH
maupun PNUKMPPDH)
6).Panitia pengarah memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak terjadi
pelanggaran
b.Pada saat terjadi pelanggaran tahap proses
1).Penyelia pusat dan Panitia lokal mengidentifikasi pelanggaran
2).Penyelia pusat mencatat pelanggaran dalam berita acara kemudian melaporkan
secara lisan dan tertulis ke PNUKMPPDH
3).Panitia lokal mencatat pelanggaran dalam berita acara kemudian melaporkan ke
pimpinan institusi
4).Pimpinan institusi mengidentifikasi lanjut perihal pelanggaran yang tercantum
dalam berita acara yang dituliskan oleh panitia lokal
5).Pimpinan institusi menyusun laporan hasil investigasi untuk dikirimkan ke
PNUKMPPDH
6).PNUKMPPDH mengkaji berita acara dari penyelia pusat dan laporan dari
pimpinan institusi perihal pelanggaran
7).PNUKMPPDH melaporkan pelanggaran ke panitia pengarah
8).Panitia pengarah memberikan kebijakan terhadap pelanggaran
kepada FK
maupun PNUKMPPDH.
9).Panitia pengarah memberikan rekomendasi perbaikan sehingga tidak terjadi
pelanggaran.
5. LAMPIRAN
a. Berita Acara Temuan Pelanggaran
b. Berita Acara Tindak Lanjut Pelanggaran
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Hari/Tanggal
Lokasi
Kota

BERITA ACARA TEMUAN PELANGGARAN
:
:
:

Telah ditemukan pelanggaran dalam tahap (beri centang pada tahap yang sesuai
terjadinya pelanggaran)
Tahap Input:
Tahap Proses:
Tahap Output:
□ penulisan dan review
□ pelaksanaan ujian
□ pengolahan hasil ujian
soal
(CBT dan OSCE)
□ standard setting
□ pengelolaan sistem
□ evaluasi sistem uji
bank soal nasional
□ evaluasi keuangan
□ pemilihan soal sesuai
UKMPPDH
blueprint
□ umpan balik
□ penyiapan materi soal
UKMPPDH dari
peserta dan SDM
pelaksana UKMPPDH
Pelanggaran berupa
1.
2.
3.
4.
5.
Demikian berita acara ini dibuat untuk diserahkan kepada panitia pelaksana/
PNUKMPPDH/ panitia pengarah/ institusi (coret yang tidak sesuai) untuk ditindaklanjuti.
Pembuat berita acara
Kota,hari tanggal
Pembuat berita acara

Panitia lokal/penyelia pusat/ PNUKMPPDH/ panitia pengarah/
institusi

Nama
Tanda Tangan

Disaksikan dan Diketahui oleh
Kota,hari tanggal
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
dengan cap instansi
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BERITA ACARA TINDAK LANJUT PELANGGARAN
Hari/Tanggal
:
Lokasi
:
Kota
:
Berdasarkan berita acara yang telah disampaikan
Pembuat berita acara : Panitia lokal/ penyelia pusat/ PNUKMPPDH/ panitia
pengarah/ institusi (coret yang tidak sesuai)
Nama
:
Hari, tanggal
:
Lokasi
:
Tahap pelanggaran
:
Rincian pelanggaran :

Kami
Pengambil keputusan

:

Nama (ketua)
Hari, tanggal
Lokasi
Memutuskan untuk

:
:
:
:

Merekomendasikan
untuk

:

Penyelia pusat/ PNUKMPPDH/ panitia pengarah/ institusi
(coret yang tidak sesuai)

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan keputusan atau
rekomendasi yang disampaikan dalam berita acara ini.
Pembuat Berita Acara

PNUKMPPDH/ panitia pengarah/ institusi (coret yang tidak
sesuai)

Jabatan
Nama
Tanda Tangan
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BAGIAN VIII
LAMPIRAN INSTRUMEN MONEV
INSTRUMEN EVALUASI KINERJA PENYELIA PUSAT (PP) UJI MCQs-CBT
INSTRUMEN
EVALUASI KINERJA PENYELIA PUSAT
(PP) UJI MCQs-CBT
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER HEWAN
(UKMPPDH)
PERIODE………
: …………………………………………………………..

Nama

Asal Institusi : …………………………………………………………..
Alamat email : …………………………………………………………..

Nama PP

: ……….

Asal Institusi : ………..

No.

1
2
3

1
2
3
4
5

Aspek Penilaian
KEDISIPLINAN
PP melakukan pengecekan kelengkapan CBT center
PP bersikap disiplin dalam mengimplementasikan ketentuan dan peraturan yang
berlaku
PP tepat waktu dalam menjalankan tugasnya
PEKA TERHADAP POTENSI PELANGGARAN
PP bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi
PP menguasai tata tertib pelaksanaan uji MCQs-CBT
PP melakukan pemantauan pengisian daftar hadir, verifikasi foto dan/atau kartu
identitas peserta ujian.
PP melakukan verifikasi pakta integritas komponen uji
PP memastikan seluruh komponen uji menjalankan fungsi sesuai tata tertib.
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6
7

PP mengingatkan dan mengawasi komponen ujian untuk tidak menggunakan alat
komunikasi atau semua alat elektronik (handphone, kamera, dll)
PP mengingatkan dan mengawasi komponen ujian untuk tidak meninggalkan
lokasi ujian selama penyelenggaraan ujian.

1
2
3

KEMAMPUAN KERJASAMA/INTERPERSONAL SKILLS
PP melakukan koordinasi dengan KCC, pengawas dan IT lokal dengan baik
PP pada H-1 melakukan briefing kepada peserta dengan jelas
PP pada H-1 melakukan briefing kepada komponen uji dengan jelas

1

KEMAMPUAN MENGAMBIL KEPUTUSAN
PP dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tegas
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INSTRUMEN EVALUASI DIRI PENYELIA PUSAT (PP) CBT
AKTIVITAS
CBT CENTER
PERIODE

: UJI KOMPETENSI CBT
: FKH UNIVERSITAS …………………………
: ……………………………………..

Berilah tanda centang V pada kolom angka yang Anda anggap sesuai dengan pendapat
Anda:
0 = Sangat tidak setuju
2 = Setuju
1 = Tidak setuju
3 = Sangat setuju
NO.
ITEM
PERSIAPAN UK CBT
Saya mengikuti briefing PP yang dilaksanakan oleh
1.
PNUKMPPDH
2.
Saya memahami panduan pelaksanaan CBT dengan baik
Saya melakukan koordinasi dengan Koordinator CBT terkait
3.
persiapan teknis UK CBT dengan baik
Saya melakukan koordinasi dengan PNUKMPPDH terkait
4.
hal-hal yang diperlukan.
Saya melakukan pemeriksaan lokasi ujian terhadap kesiapan
5.
pelaksanaan UK CBT
6.
Saya melakukan briefing ke peserta CBT dengan baik
7.
Saya melakukan briefing kepada pengawas lokal dengan baik
8.
Saya melakukan briefing kepada panitia lokal dengan baik
9.
Saya melakukan pemeriksaan kesiapan server sesuai panduan
Saya melakukan pemeriksaan kesiapan workstation (ws)
10.
sesuai panduan
Saya melakukan pemeriksaan genset dan kesediaan bahan
11.
bakar
Saya melakukan pemeriksaan ruangan pendukung (ruang
briefing H-1, ruang briefing sesi pagi dan sesi siang, ruang
12.
karantina, tempat pemyimpanan tas/loker, lorong perpindahan
peserta sesi pagi dan sesi siang, dan toilet serta sarana ibadah)
Saya menyaksikan pembagian kartu peserta oleh pengawas
13.
lokal
Saya mampu mengkondisikan situasi briefing peserta dengan
14.
baik
Saya puas dengan persiapan yang telah saya lakukan untuk
15.
pelaksanaan UK CBT
PELAKSANAAN UK CBT
Saya melakukan pemeriksaan ulang lokasi ujian sebelum
16.
ujian CBT dilaksanakan pada hari H
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0

1

2

3

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Saya memastikan semua komponen ujian telah hadir di lokasi
ujian sebelum pelaksanaan ujian (koordinator CBT, pengawas
lokal, IT lokal, panitia lokal dan peserta)
Saya memastikan semua monitor ws sudah menampilkan
aplikasi “latihan”
Saya memastikan berita acara terisi lengkap oleh saksi peserta
(2 orang), saksi pengawas lokal, koordinator CBT dan PP
Saya mengawasi pelaksanaan ujian dengan baik
Saya berani tegas menegur koordinator CBT yang tidak
melaksanakan tugas dengan baik
Saya berani tegas menegur pengawas lokal yang tidak
melaksanakan tugas dengan baik
Saya berani tegas menegur panitia lokal yang tidak
melaksanakan tugas dengan baik
Saya berani tegas menegur “observer” yang masuk ruangan
ujian dan melakukan hal-hal yang tidak diijinkan
Saya melakukan back up data dengan USB yang telah
disediakan PNUKMPPDH
Saya melakukan penyegelan hardisk ujian dan hardisk demo
dengan baik
Saya mengisi umpan balik pelaksanaan CBT sesuai format
yang diminta PNUKMPPDH
Saya melakukan penyegelan tas ujian dengan baik
Saya mengirimkan umpan balik pelaksanaan CBT ke
sekretariat PNUKMPPDH paling lambat 3 hari setelah
pelaksanaan ujian
Saya bersedia ditugaskan kembali sebagai PP pada
pelaksanaan UK CBT periode berikutnya

Saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan CBT :
1. Bagi Internal FKH
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2. Bagi PNUKMPPDH

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA MENGISI BORANG EVALUASI
DIRI INI
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INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGUJI OSCE UKMPPDH
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PENGUJI OSCE UKMPPDH
PERIODE
LOKASI
TANGGAL
PENYELIA PUSAT

:
:
:

A. Mohon diisi dengan tanda (V) pada kolom yang sesuai dengan persepsi Penguji
OSCE
A
B
C
D
(Tidak) (Kurang (Cukup) (Sangat)
NO
PERTANYAAN
)
1

Bagaimana Penguji OSCE
memahami soal OSCE ?

2

Apakah Penguji OSCE kesulitan
mengisi checklist pilihan ?
Menurut Penguji OSCE bagaimana
tingkat kesulitan soal ?

3

4

5

6

Apakah Penguji OSCE dapat
mengendalikan gesture tubuh dan
sikap yang dapat mempengaruhi
peserta pada saat OSCE?
Bagaimana kesiapan/pemahaman
medik dasar Penguji OSCE saat
menguji OSCE ?
Seberapa besar kesulitan Penguji
OSCE menguji OSCE secara
keseluruhan ?
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B. Mohon diisi sesuai dengan persepsi Penguji OSCE
1. Tantangan yang dihadapi sebagai penguji OSCE

2. Masukan perbaikan untuk pelaksanaan OSCE selanjutnya

……………… Tanggal, …………

Penguji OSCE,
...........
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INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENYELIA PUSAT
Kegiatan
Hari/ Tanggal
Tempat
Pimpinan Sidang
Monev
I.

:
:
:
:
:

DEFINISI
Uji Kompetensi adalah ujian yang dilaksanakan untuk menilai pencapaian
kompetensi sesuai Standar Kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat
kompetensi. Karena pelaksanaannya yang bersifat nasional maka uji kompetensi
melibatkan sumber daya manusia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Sebagai perpanjangan tangan Panitia Pusat, Penyelia Pusat ditugaskan disetiap
lokasi untuk membawa materi ujian beserta kelengkapan pendukungnya untuk
memastikan pelaksanaan uji kompetensi dilokasi berjalan lancar dan sesuai dengan
standar nasional.
Syarat Penyelia Pusat:
1. Staf pendidik
2. Memenuhi kriteria sebagai Penyelia Pusat yang ditetapkan oleh Panitia
Nasional UKMPPDH
3. Perpanjangan tangan Panitia Nasional penyelenggaraan ujian
4. Menjaga keamanan soal
Kegiatan dalam Briefing Penyelia Pusat :
1. Wajib dihadiri oleh seluruh PP
2. Berisi informasi dan keterangan tentang ujian periode tersebut
3. Jika ada perubahan lokasi dan kebijakan, diumumkan saat itu untuk diketahui
oleh PP
4. Selalu diadakan
5. Diakhir briefing, dibagikan bahan ujian
6. Bahan ujian wajib dicek pengawas pusat pada saat penerimaan
7. Bila ada hal-hal yang tidak sesuai agar diklarifikasi dengan Penanggung Jawab
Ujian/Koordinator Ujian

II.

OBJEKTIF
Tujuan dilakukannya briefing adalah:
1. Menyampaikan informasi dan keterangan tentang ujian
2. Menyamakan persepsi Penyelia Pusat yang akan bertugas di lokasi-lokasi ujian
sehingga informasi yang sampai di setiap daerah sama dan sesuai dengan
standar pelaksanaan ujian.
102

3. Pendistribusian materi uji dan kelengkapannya kepada Penyelia Pusat yang
bertugas.
III.

URAIAN KEGIATAN
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Panitia Penyelenggara sudah ada di tempat 1 jam sebelum
kegiatan dimulai
2. □
□
Seluruh PP sudah hadir sebelum acara dimulai.
3. □
□
Pimpinan Sidang membuka kegiatan tepat waktu.
4. □
□
Seluruh narasumber yang diundang dapat hadir.
5. □
□
Narasumber memberikan materi mengenai kode etik PP.
6. □
□
Narasumber memberikan materi mengenai proses
pelaksanaan Ujian periode tersebut.
7. □
□
Narasumber memberikan materi mengenai tata tertib ujian
dan lesson learned pelaksanaan ujian.
8. □
□
Narasumber memberikan materi mengenai briefing di lokasi
ujian untuk panitia lokal.
9. □
□
Narasumber memberikan materi mengenai kendala dan
troubleshoot (untuk metode CBT).
10. □
□
Proses pendistribusian materi ujian berlangsung tertib.
11. □
□
Proses pendistribusian berkas keuangan berlangsung tertib
12. □
□
Semua PP mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.
13. □
□
Kegiatan ditutup secara resmi oleh pimpinan sidang sesuai
jadwal.
Catatan lain:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________

IV.

POIN-POIN MONITORING
A. Proses pemilihan calon Penyelia Pusat oleh Panitia Nasional UKMPPDH
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Seluruh Penyelia Pusat adalah tenaga pendidik di institusi
penyelenggara pendidikan.
2. □
□
Seluruh Penyelia Pusat memiliki pendidikan terakhir minimal S2/
setara.
3. □
□
Seluruh Penyelia Pusat berpengalaman sebagai penelaah soal uji
kompetensi.
4. □
□
Seluruh Penyelia Pusat mengikuti kegiatan secara penuh (tidak
terlambat dan tidak meninggalkan acara sebelum selesai)
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5.

□

□

Seluruh Penyelia Pusat memahami dan menguasai teknologi
informasi dan komputer.

Catatan lain:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________
B. Mekanisme pendistribusian materi ujian kepada Penyelia Pusat
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Materi ujian disimpan dalam ruangan terkunci/ dijaga oleh staf dari
divisi pengembangan soal/ petugas keamanan.
2. □
□
Materi ujian diserahterimakan dengan bukti serah terima dari
panitia pusat ke Penyelia Pusat.
3. □
□
Materi ujian diserahkan diruangan yang berbeda dengan ruangan
briefing/ diruangan briefing, jika briefing sudah selesai.
4. □
□
Materi ujian diserahkan diakhir kegiatan setelah semua materi
briefing diberikan.
5. □
□
Penyelia Pusat memeriksa kembali berkas materi ujian yang sudah
diterima (memastikan berkas lengkap dan menghitung kembali
kartu ujian peserta dan panitia lokal).
Catatan lain:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________
C. Mekanisme pendistribusian berkas keuangan kepada Penyelia Pusat
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Penyelia Pusat mendapatkan penjelasan khusus mengenai berkas
keuangan pada saat briefing.
2. □
□
Berkas keuangan diserahterimakan kepada Penyelia Pusat setelah
materi briefing selesai diberikan.
3. □
□
Penyelia Pusat memeriksa kembali berkas keuangan yang telah
diterima.
Catatan lain:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_______________
D. Pembagian peran dan fungsi Divisi Manajemen Pelaksanaan dan Divisi
Pengembangan Soal PNUKMPPDH dalam pelaksanaan Briefing
Divisi Manajemen
No Ya Tidak Indikator
1.
□
□
Memastikan keamanan berkas pendukung ujian sebelum
diserahterimakan kepada Penyelia Pusat.
2.
□
□
Memastikan berkas pendukung ujian sudah tiba ditempat
briefing sebelum waktu pembagian berkas.
3.
□
□
Menyiapkan berita acara serah terima berkas pendukung ujian.
4.
□
□
Memastikan Penyelia Pusat mengetahui mekanisme
pengembalian berkas pendukung ujian.
5.
□
□
Mengetahui dan sudah memegang jadwal perjalanan Penyelia
Pusat.
Divisi Pengembangan Soal
No Ya Tidak Indikator
6.
□
□
Memastikan keamanan materi ujian sebelum diserahterimakan
kepada Penyelia Pusat
7.
□
□
Memastikan materi ujian sudah ditiba ditempat briefing sebelum
waktu pembagian berkas.
8.
□
□
Menyiapkan berita acara serah terima materi ujian.
9.
□
□
Memastikan Penyelia Pusat mengetahui mekanisme
pengembalian materi ujian.
10.
□
□
Mengetahui dan sudah memegang jadwal perjalanan Penyelia
Pusat.
Catatan lain:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________
V.

VI.

EVALUASI DAN KESIMPULAN AKHIR

LAMPIRAN
(dokumentasi/ foto jika ada)
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INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI SOAL UJI KOMPETENSI
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
Kegiatan

:

Hari/ Tanggal

:

Tempat

:

Monev

:

DEFINISI
Pemilihan soal merupakan bagian dari layanan Panitia Nasional UKMPPDH
kepada anggota PNUKMPPDH. Pemilihan soal dilakukan oleh IBA Nasional yang
bekerja sama dengan PNUKMPPDH.
Alur kerja:
Alur kerja pemilihan soal Uji Kompetensi meliputi:
1. Pembukaan dan persiapan Soal yang akan direview dan sudah tersusun
berdasarkan tinjauan.
2. Memilih soal untuk buku soal, diawali dengan memilih soal pertinjauan yang
jumlah soalnya paling sedikit.
3. Review dan perbaiki tinjauan,
4. Pemberian tanda pada soal yang terpilih tetapi perlu perbaikan vignette, lead
in dan option
5. Review soal untuk approval
6. Perbaikan soal pasca review
7. Menyimpan soal yang telah dipilih dalam bentuk paket soal di Program
software system IBA nasional
VII.

OBJEKTIF
Tujuan dilakukannya tahapan ini adalah untuk mendapatkan soal uji kompetensi
yang baik dan memenuhi standar kompetensi serta blueprint uji kompetensi yang
telah disepakati, baik dari segi sistem maupun soal-soal yang terkandung
didalamnya untuk persiapan Uji Coba Uji Kompetensi atau Uji Kompetensi.

VIII.

Rundown Kegiatan
1. Pembukaan dan persiapan soal yang akan direview
2. Memilih soal per tinjauan yang jumlahnya paling sedikit, mereview dan
memperbaiki tinjauan, pemberian tanda pada soal yang terpilih tetapi perlu
perbaikan vignete, lead in dan option
3. Review soal untuk approval
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4. Pemilihan soal kembali jika komposisi blueprint masih belum sesuai.
5. Review soal untuk approval
6. Approval dan penutupan
*Rundown disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja
IX.

URAIAN KEGIATAN
No Ya Tidak Indikator
1. □ □
Kegiatan dimulai tepat waktu
2. □ □
Kegiatan dibuka oleh Ketua Panitia/ IBA Nasional
3. □ □
Pemilihan Soal dipimpin oleh IBA Nasional
4. □ □
Kegiatan berjalan sesuai rundown kegiatan
5. □ □
Kegiatan ditutup oleh Ketua Panitia/ IBA Nasional
Catatan lain:

X.

POIN-POIN MONITORING
E. SDM dalam proses Pembukaan Berkas dan Verifikasi Data Peserta
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Seluruh SDM yang diundang dapat hadir.
Jika ada yang tidak hadir:
1. _________________________
2. _________________________
2. □
□
Tidak ada pihak lain yang hadir selain yang diundang.
3. □
□
Seluruh SDM mematuhi peraturan selama kegiatan
4. □
□
Setiap SDM yang hadir menjalankan peran sesuai fungsinya
5. □
□
Tidak ada SDM yang digantikan
Catatan lain:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____
F. Penjaminan Keamanan Soal
No Ya Tidak Indikator
1. □
□
Pimpinan sidang IBA Nasional menekankan pentingnya menjaga
kerahasiaan soal.
2. □
□
Pemilihan soal Ujian dilakukan di ruangan tertutup dengan akses
terbatas dan dengan keamanan yang baik.
3. □
□
Tidak ada orang diluar Panitia Try Out/ Uji Kompetensi dan tim
PNUKMPPDH yang keluar masuk ruangan Pemilihan Soal.
Jika ada, mohon dicatat siapa saja yang masuk ke ruangan tersebut:
1.
___________________________
untuk
keperluan:
_____________________________

107

4.

□

□

5.
6.

□
□

□
□

7.

□

□

8.

□

□

9.
10.

□
□

□
□

2.
___________________________
untuk
keperluan:
_____________________________
Komputer/ laptop yang digunakan untuk menelaah adalah milik
panitia kegiatan.
Komputer/ laptop tidak dikoneksikan ke jaringan internet.
Approval reading dilakukan oleh Panitia Try Out/ Uji Kompetensi
di ruangan tertutup/ aman.
Hardcopy soal yang yang tidak terpakai setelah approval reading
langsung dihancurkan dengan paper shredder. (Abaikan jika soal
tidak di print out)
(Jika menggunakan) Flashdisk yang digunakan adalah milik panitia
kegiatan.
Slot USB hanya digunakan untuk flashdisk soal.
Diatas meja atau disekitar komputer/laptop bekerja tidak ada
kamera/ handphone berkamera.

Catatan lain:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______
XI.

EVALUASI DAN KESIMPULAN AKHIR
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__
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INSTRUMEN IN-DEPTH INTERVIEW/FGD : MONITORING DAN EVALUASI
PROSES KERJA DIVISI UKMPPDH
INSTRUMEN
IN-DEPTH INTERVIEW/FGD : MONITORING DAN EVALUASI
PROSES KERJA DIVISI
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER HEWAN
PERIODE ……TAHUN ……
(dilakukan hanya pada awal kegiatan ujian kompetensi)
LOKASI
:
TANGGAL
:
PIC DIVISI PENJAMU:
A. IN-DEPTH INTERVIEW KETUA PELAKSANA LOKAL
Tujuan

: Umpan balik terhadap proses kinerja divisi dari perspektif ketua
pelaksana lokal
Narasumber : ketua pelaksana lokal (1 orang)
Waktu
: 30 – 45 menit
Kisi – Kisi In-Depth Interview :
1. Mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh ketua pelaksana lokal dengan panitia
pengarah, ketua pelaksana dengan sekretariat Panitia Pelaksana Pusat UKMPPDH
perihal persiapan proses kinerja divisi (undangan, materi, ).
2. Program persiapan proses kinerja divisi (termasuk kesiapan TOR, sarana dan
prasarana)
3. Refleksi pelaksanaan proses kinerja divisi (Tantangan dan Manfaat yang dirasakan)
4. Program evaluasi pelaksanaan proses kinerja divisi
5. Masukan untuk perbaikan pelaksanaan proses kinerja divisi selanjutnya

B. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PESERTA
Tujuan
perspektif

: Umpan balik terhadap pelaksanaan proses kinerja divisi dari

Peserta (dilakukan setelah ujian kompetensi)
Narasumber : Peserta (3 – 5 orang)
Waktu
: 20 – 30 menit
Kisi – Kisi FGD :
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1.
2.
3.
4.

Mekanisme sosialisasi dan penyampaian informasi terkait undangan, materi,
akomodasi, teknis pelaksanaan ujian
Program pelaksanaan proses kinerja divisi yang diberikan kepada peserta
Refleksi terhadap proses kinerja divisi
Masukan untuk perbaikan pelaksanaan proses kinerja divisi selanjutnya

C. IN-DEPTH INTERVIEW PANITIA/SEKRETARIAT
Tujuan

: Umpan balik terhadap pelaksanaan proses kinerja divisi dari
perspektif
panitia/sekretariat
Narasumber : Panitia (1 orang)
Waktu
: 20 - 30 menit
Kisi – Kisi In-Depth Interview :
1. Mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh koordinator divisi dengan panitia,
sekretariat, peserta dan pihak terkait lainnya perihal persiapan proses kinerja divisi
2. Program persiapan proses kinerja divisi (termasuk kesiapan TOR, undangan, tempat,
materi, narasumber, sarana dan prasarana)
3. Program evaluasi untuk pelaksanaan proses kinerja divisi
4. Refleksi pelaksanaan proses kinerja divisi (Tantangan dan Manfaat yang dirasakan)
5. Masukan untuk perbaikan pelaksanaan proses kinerja divisi selanjutnya

D. RANGKUMAN HASIL FGD DAN IN-DEPT INTERVIEW:

E. FOTO/DOKUMENTASI KEGIATAN :

Tim Divisi Penjaminan Mutu,
(

)
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INSTRUMEN IN-DEPTH INTERVIEW/FGD : MONITORING DAN
EVALUASI PROSES KERJA PANITIA UKMPPDH

INSTRUMEN
IN-DEPTH INTERVIEW/FGD : MONITORING DAN EVALUASI
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER HEWAN
PERIODE ……..
LOKASI
TANGGAL
PENYELIA PUSAT
PIC DIVISI PENJAMU

:
:
:
:

A. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PESERTA UJI
Tujuan
: Umpan balik terhadap pelaksanaan UKMPPDH dari perspektif
mahasiswa
Narasumber : Peserta uji kompetensi dari FKH lokasi uji (6-10 orang, terdiri dari
1st taker dan re-taker)
Waktu
: 60 – 90 menit
Kisi – Kisi FGD :
1. Mekanisme sosialisasi dan penyampaian informasi terkait kebijakan UKMPPDH
yang dilakukan oleh pimpinan FKH kepada mahasiswa
2. Program persiapan UKMPPDH yang diberikan kepada mahasiswa
3. Program remedial/pendampingan yang diberikan kepada mahasiswa yang belum
lulus UKMPPDH
4. Biaya yang dikeluarkan mahasiswa untuk pelaksanaan UKMPPDH
5. Refleksi terhadap proses pembelajaran di FKH (terutama pada tahap pembelajaran
klinik)
6. Refleksi pelaksanaan UKMPPDH bagi Mahasiswa (Tantangan dan Manfaat yang
dirasakan)
7. Masukan untuk perbaikan pelaksanaan UKMPPDH selanjutnya

111

B. IN-DEPTH INTERVIEW KOORDINATOR UJI CBT
Tujuan

: Umpan balik terhadap pelaksanaan UKMPPDH dari perspektif
koordinator uji
Narasumber
: Koordinator CBT/OSCE (1 orang)
Waktu
: 30 – 45 menit
Kisi – Kisi In-Depth Interview :
1. Mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan FKH dengan dosen,
koordinator uji dan pihak terkait lainnya perihal persiapan UKMPPDH
2. Mekanisme koordinasi yang dilakukan dengan panitia nasional UKMPPDH
3. Program persiapan UKMPPDH (termasuk kesiapan sarpras uji)
4. Program evaluasi berkala untuk setiap pelaksanaan UKMPPDH
5. Refleksi pelaksanaan UKMPPDH (Tantangan dan Manfaat yang dirasakan)
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C. IN-DEPTH INTERVIEW PENGAWAS LOKAL
Tujuan

: Umpan balik terhadap pelaksanaan UKMPPDH dari perspektif
pengawas lokal
Narasumber : Pengawas/penguji lokal (1 orang)
Waktu
: 30 – 45 menit

Wawancara
Kisi – Kisi In-Depth Interview :
1. Mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan FKH dengan dosen,
koordinator uji, pengawas lokal dan pihak terkait lainnya perihal persiapan
UKMPPDH
2. Mekanisme koordinasi yang dilakukan dengan panitia nasional UKMPPDH
(termasuk pengawas pusat)
3. Program persiapan UKMPPDH (termasuk kesiapan sarpras uji)
4. Program evaluasi berkala untuk setiap pelaksanaan UKMPPDH
5. Refleksi pelaksanaan UKMPPDH (Tantangan dan Manfaat yang dirasakan)
6. Masukan untuk perbaikan pelaksanaan UKMPPDH selanjutnya
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D. IN-DEPTH INTERVIEW PIMPINAN INSTITUSI
Tujuan

: Umpan balik terhadap pelaksanaan UKMPPDH dari perspektif
pengawas lokal
Narasumber : Perwakilan Pimpinan Institusi (1 orang)
Waktu
: 30 – 45 menit
Kisi – Kisi In-Depth Interview :
1. Kebijakan internal FKH untuk implementasi UKMPPDH
2. Mekanisme sosialisasi dan penyampaian informasi terkait kebijakan UKMPPDH yang
dilakukan oleh pimpinan FKH kepada mahasiswa
3. Mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan FKH dengan dosen, koordinator
uji, pengawas lokal dan pihak terkait lainnya perihal persiapan UKMPPDH
4. Program persiapan UKMPPDH
5. Program remedial/pendampingan yang diberikan kepada mahasiswa yang belum lulus
UKMPPDH
6. Biaya yang dikeluarkan mahasiswa untuk pelaksanaan UKMPPDH (jika ada)
7. Program evaluasi berkala untuk setiap pelaksanaan UKMPPDH
8. Refleksi terhadap proses pembelajaran di FKH (terutama pada tahap pembelajaran
klinik)
9. Refleksi pelaksanaan UKMPPDH (Tantangan dan Manfaat yang dirasakan)
10. Masukan untuk perbaikan pelaksanaan UKMPPDH selanjutnya

E. REKOMENDASI BERDASARKAN HASIL FGD DAN IN-DEPTH INTERVIEW:

F. FOTO/DOKUMENTASI KEGIATAN :

Tim Divisi Penjaminan Mutu,
(

)
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PENUTUP
Demikian Prosedur Mutu Ujian Kompetensi Dokter Hewan (UKMPPDH). Prosedur Mutu
ini akan menjadi pedoman Divisi Penjaminan Mutu untuk melakukan monitoring dan
evaluasi baik untuk Panitia Pusat UKMPPDH, Ketua Institusi Penyelenggara Profesi
Dokter Hewan (IPDH), Panitia Lokal Pelaksana dan Peserta UKMPPDH. Apabila ada
perkembangan dan revisi di Prosedur Mutu maka akan diinformasikan sebagai perubahan
edisi.
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