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A . STANDAR SARANA UJI CBT UKMPPDH

1.1 RUANG LINGKUP
a. Uji kompetensi dengan CBT dilaksanakan di sentra-sentra ujian. Sentra
pelaksanaan dapat diganti sesuai kesepakatan AFKHI dan Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
b. CBT Center adalah sentra ujian dalam bentuk laboratorium komputer yang
merupakan inventarisasi/kepemilikan dari institusi pendidikan dokter hewan yang
memiliki izin penyelenggaraan program profesi dokter hewan dan terdaftar dalam
keanggotaan AFKHI serta memenuhi persyaratan sebagai lokasi ujian.
1.2 SYARAT CBT CENTER
Syarat CBT center sebagai berikut:
●

Institusi menyelenggarakan CBT memiliki akreditasi minimal B dan menyelenggarakan
program profesi dokter hewan.

●

Memiliki fasilitas komputer (workstation) minimal 20 unit dan cadangannya (10% dari
total unit) yang terhubung dengan jaringan LAN/WAN (Wifi).
Dapat dicapai dengan mudah oleh peserta ujian dengan mempertimbangkan jarak dan
waktu tempuh peserta mencapai lokasi ujian serta ketersediaan sarana dan prasarana
untuk mencapainya.
Memiliki sarana listrik yang memadai dan dapat memfasilitasi workstation untuk
bekerja secara optimal untuk penyelenggaraan computer based testing.
Memiliki dan berkomitmen menyiapkan fasilitas pembangkit listrik alternatif, berupa
UPS dan Genset beserta bahan bakar dan penunjang lainnya, yang dapat memfasilitasi
worskstation dalam keadaan tidak tersedianya fasilitas listrik reguler.
Institusi yang ditunjuk bersedia menjadi lokasi ujian dengan dibuktikan surat kesediaan
dari pimpinan institusi tersebut dan pakta integritas yang ditanda tangani oleh Panitia
Nasional dan Pimpinan institusi sebagai penyelenggara ujian, berkomitmen penuh untuk
melaksanakan ujian secara optimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Apabila terdapat kondisi kahar/darurat maka akan dibuat panduan ujian khusus yang
diatur kemudian.
CBT Center sudah melaksanakan uji coba ujian kompetensi minimal 3 hari sebelum ujian guna
memudahkan untuk orientasi sistem aplikasi ujian dan sarana CBT yang diperiksa oleh Panitia
lokal.
Center ujian menyediakan ruang ujian dan ruang karantina yang memenuhi syarat.

●

●
●

●

●

●

1.3. SYARAT RUANG UJIAN CBT
Syarat ruang ujian CBT adalah sebagai berikut:
Ruang ujian harus cukup luas sesuai jumlah peserta ujian dan pengawas dapat
mengawasi jalannya ujian tanpa ada halangan penglihatan.
● Ketentuan luas ruangan tiap peserta adalah minimum 1m2 atau terdapat pembatas non
●
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transparan antara workstation peserta ujian dengan peserta ujian lainnya.
● Tempat duduk harus cukup nyaman dan memiliki meja yang cukup lebar untuk peserta
menjawab soal ujian dan disusun dalam jarak minimal 1 meter baik ke depan, ke
belakang dan ke samping dari tempat duduk peserta lainnya, dengan demikian tidak
memungkinkan peserta untuk saling berkomunikasi.
● Kapasitas ruang ujian sekurang-kurangnya mampu menampung 20 peserta ujian.
Ruang ujian dapat dicapai dengan mudah oleh peserta ujian dengan mempertimbangkan
jarak dan waktu tempuh peserta mencapai ruang ujian serta ketersediaan prasarana yang
ada seperti koridor, jalan setapak, tangga, lift dan lain-lain.
● Ruang yang akan digunakan untuk ujian harus bisa dipersiapkan paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum hari ujian.
● Tidak ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan di sekitar ruang ujian pada hari ujian.
●

Tidak ada kegiatan yang dilakukan di sekitar ruang ujian pada hari ujian yang dapat
menimbulkan keributan serta mengganggu konsentrasi peserta ujian.
● Jika diperlukan maka disediakan satu ruangan khusus untuk peserta berkebutuhan khusus.
●

●

Ruang ujian memiliki pencahayaan yang cukup terang dan tenang.

●

Ruang ujian dilengkapi dengan sarana pendingin ruangan dan ventilasi yang dapat diatur pada
saat ujian

Ruang ujian dilengkapi/difasilitasi oleh pembangkit listrik alternatif selain persediaan
listrik reguler, khususnya UPS pada komputer server.
● Ruang ujian dilengkapi dengan sarana audio misalnya headset atau speaker untuk
membacakan pengumuman kepada peserta ujian
● Terdapat penunjuk waktu yang bisa dilihat oleh semua peserta serta papan tulis atau flipchart
untuk menuliskan waktu dimulai dan berakhirnya ujian.
●

●

Terdapat penunjuk arah menuju ruang ujian yang informatif dan dapat dipahami oleh
peserta ujian.

Terdapat CCTV yang dapat merekam ke seluruh bagian ruangan. Spesifikasi CCTV IP
Remote CCTV.
● Terdapat kamar kecil atau toilet di dekat ruang ujian yang terpisah antara laki-laki dan
perempuan.
●

●

Terdapat ruangan yang cukup aman atau lemari untuk penyimpanan barang pribadi peserta.

●

Lingkungan lokasi ujian dan ruang ujian adalah area bebas rokok.

1.4. SYARAT RUANG KARANTINA UJIAN CBT
Syarat ruang karantina Ujian CBT adalah sebagai berikut:
● Ruang karantina harus cukup luas, sesuai dengan jumlah peserta ujian dan pengawas
dapat mengamati seluruh peserta ujian yang dikarantina tanpa ada halangan
penglihatan.
● Ruang karantina dapat dicapai dengan mudah dan baik oleh peserta ujian dengan
mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh peserta mencapai ruang ujian serta
ketersediaan prasarana yang ada seperti koridor, jalan setapak, tangga, lift dan lain7

lain.
● Ruang yang akan digunakan untuk karantina harus bisa dipersiapkan paling lambat tiga
hari sebelum hari ujian.
● Tidak ada pekerjaan konstruksi yang dilakukan di sekitar ruang karantina pada hari ujian.
● Tidak ada kegiatan yang dilakukan di sekitar ruang karantina pada hari ujian yang
dapat menimbulkan keributan serta mengganggu konstrasi peserta ujian.
● Tidak ada alat tulis dan media menulis yang memungkinkan peserta mencatat soal.
● Ruang karantina memiliki pencahayaan yang cukup terang dan tenang.
● Ruang karantina dilengkapi dengan sarana pendingin ruangan dan ventilasi yang dapat diatur.
● Ruang karantina dilengkapi dengan sarana beribadah yang baik, dan memungkinkan
peserta ujian beribadah dengan khidmat dan tertib.
● Ruang karantina dilengkapi dengan tempat sampah yang baik.
● Ruang karantina dilengkapi tempat duduk yang baik dan nyaman.
● Ruang karantina dilengkapi dengan sarana audio untuk membacakan pengumuman
kepada peserta ujian.
● Ruang karantina dilengkapi penunjuk waktu yang bisa dilihat oleh semua peserta.
● Ruang karantina dilengkapi CCTV.
● Terdapat penunjuk arah menuju ruang karantina yang informatif dan dapat dipahami
oleh peserta ujian.
● Terdapat kamar kecil atau toilet di dekat ruang karantina. Toilet tersebut tidak
dipergunakan oleh peserta ujian.
● Terdapat ruangan yang cukup aman atau lemari untuk penyimpanan barang pribadi peserta.
● Memungkinkan agar peserta dapat membawa dan mengkonsumsi makanan dan
minuman dalam kemasan tertutup dengan baik dan tertib.
● Lingkungan lokasi ujian dan ruang karantina adalah area bebas rokok.
1.5. SYARAT WORKSTATION DI CBT CENTER
Persyaratan workstation di CBT center adalah sebagai berikut:

• Workstation adalah perangkat komputer dalam bentuk Personal Computer (PC) yang terdiri
dari Central Processing Unit (CPU), layar monitor atau Laptop merupakan aset institusi
pendidikan yang terhubung oleh Intranet/ VPN institusi penyelenggara, menunjang
pelaksanaan CBT Center dan telah ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.

• Apabila di lokasi ujian sudah tidak tersedia PC atau PC cadangan, namun dipertimbangkan
perlu untuk membuka lokasi ujian atas ketetapan Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan maka workstation dapat berupa notebook atau
laptop.

• Spesifikasi minimal CPU/ notebook/ laptop adalah sebagai berikut:
i.

Prosesor: Setingkat Core i3

ii.

Harddisk: 500 Giga Byte 5400 RPM
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iii. Memori (RAM): 4 GB
iv. VGA Display: Mendukung resolusi 1024 x 800 pixel dan monitor true colors (32 bit)
v.

Ethernet: 10/100/1000 Mbps

vi. Sistem Operasi dan Aplikasi/Program yang terinstal pada workstation adalah:

1. Sistem Operasi yang mendukung Aplikasi Browser Mozilla FirefoxTM
2. Mozilla FirefoxTM versi 64 keatas.
vii. Usia workstation tidak lebih dari 7 tahun berdasarkan Bios tahun pembuatan.

• Cadangan workstation disediakan dan disiapkan oleh Koordinator CBT dengan jumlah
minimal 10% dari total workstation yang digunakan dalam CBT. Spesifikasi cadangan
workstation dapat berbentuk notebook atau laptop, dengan mengikuti spesifikasi
minimal yang telah ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa
Program Profesi Dokter Hewan.

• Workstation yang akan digunakan dalam CBT harus terhubung dengan jaringan
intranet dengan spesifikasi minimal topologi jaringan adalah sebagai berikut:
i. Kabel jaringan: UTP Kategori 5 (Cat5) 100/1000 Mpbs
ii. Jaringan nirkabel: 100 Mbps dengan kemampuan menangani concurrent connections
hingga 100 koneksi
iii. Router: Mikrotik level 5 (DHCP dan DNS server diaktifkan)
● Bersedia untuk dilakukan format/instalasi ulang dari Sistem Operasi dan data yang ada
di dalam workstation.
● Selambat-lambatnya H-3 (3 hari sebelum) ujian workstation sudah terpasang di ruang
ujian.
1.6. SYARAT PEMBANGKIT LISTRIK ALTERNATIF DI CBT CENTER
Persyaratan Pembangkit Listrik Alternatif (UPS/Genset) adalah sebagai berikut:

• Perangkat pembangkit listrik alternatif adalah perangkat keras yang berfungsi dalam
memenuhi persediaan listrik, dalam bentuk UPS dan Genset sesuai dengan syarat yang
telah ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter Hewan.

• UPS/Genset mampu memenuhi penyediaan listrik pada sistem penerangan, pendingin
dan ventilasi, workstation di ruang ujian, serta topologi jaringan selama penyediaan
listrik utama terganggu pada proses ujian.

• Untuk workstation PC wajib disertai UPS dengan ketentuan 1 PC dilengkapi 1 UPS
• Genset memiliki fasilitas untuk mampu memenuhi kebutuhan listrik secara otomatis
(tanpa waktu jeda) begitu pasokan listrik reguler padam. Apabila tidak terdapat
fasilitas otomatisasi ini, koordinator CBT menugaskan staf untuk mengaktifkan Genset
ketika pasokan listrik reguler padam.

• Pasokan listrik utama dan alternatifnya (UPS) dijamin kesiapannya pada 3 (tiga) hari
sebelum ujian yang disiapkan oleh panitia lokal dan operator IT.

• Penjaminan kesiapan pasokan listrik dan UPS dapat berkerja dengan baik selambatlambatnya satu hari (H-1) sebelum ujian berlangsung yang dilakukan oleh Koordinator
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CBT, Penyelia Pusat serta Operator IT.

B. STANDAR SARANA UJI OSCE UKMPPDH
2.1. SYARAT GEDUNG SEBAGAI OSCE CENTER
Syarat Gedung sebagai OSCE Center sebagai berikut :

• Memiliki minimal 5 station kedap suara untuk digunakan sebagai station
pelaksanaan uji OSCE, yang berada pada satu lantai yang sama.

• Selian memiliki station uji OSCE, Gedung OSCE Center Memiliki:
Ruangan untuk briefing penguji
ii. Ruangan untuk briefing peserta
iii. Ruangan untuk briefing klien standar
iv. Ruangan untuk Hewan Standar
v. Ruang Kendali pelaksanaan UK OSCE (Sekretariat)
vi. Ruang karantina
i.

• Memiliki fasilitas pendukung seperti toilet/ WC untuk memenuhi kebutuhan seluruh
perangkat dan peserta ujian

• Memiliki fasilitas listrik utama dan cadangan yang memadai untuk menunjang
penyelenggaraan uji OSCE

2.2. RUANGAN PADA OSCE CENTER
2.2.1. STATION UJI OSCE
• Jumlah per lokasi Uji OSCE: 5 station soal dan kelipatan 5 untuk setiap lokasi
berikutnya
• Station Uji OSCE dapat dibuat paralel.
• Ukuran ruangan station OSCE: minimum 2x3 meter
• Fasilitas yang harus tersedia untuk setiap ruangan station soal:
1. Jam dinding (ada satuan detik)
2. Meja dan kursi penguji
3. Kursi untuk tempat duduk peserta di depan station
4. Kotak/ kantong penggantung (tertutup) skenario dan instruksi peserta di pintu station
5. Lampu penerangan ruangan
6. Alarm (satuan detik atau dilengkapi mili detik)
7. Akses internet (Local Area Network=LAN/ wi-fi)
2.2.2. RUANG BRIEFING PENGUJI OSCE
• Jumlah 1 buah untuk setiap lokasi dan setiap sesi dalam satu hari pelaksanaan UK OSCE
• Ukuran disesuaikan dengan jumlah penguji
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•
•
•
•

Berada di luar station OSCE
Memiliki fasilitas meja dan kursi untuk penguji
Memiliki pengeras suara (bila diperlukan)
LCD untuk pemaparan Penyelia Pusat

2.2.3. RUANG BRIEFING PESERTA UJI OSCE
● Jumlah 1 buah untuk setiap lokasi dan setiap sesi dalam satu hari pelaksanaan uji OSCE
● Ukuran disesuaikan dengan jumlah penguji
● Berada diluar station OSCE
● Tersedia meja untuk Penyelia Pusat
● Memiliki pengeras suara (bila diperlukan)
● Memiliki LCD untuk pemaparan Koordinator Uji OSCE
2.2.4 RUANG KARANTINA UJI OSCE

• Ruang briefing peserta menjadi ruang karantina peserta, jika ujian dilaksanakan
lebih dari 1 sesi dalam satu hari pelaksanaan Uji OSCE.

• Ruang briefing penguji menjadi ruang karantina penguji, jika ujian dilaksanakan
lebih dari 1 sesi dalam satu hari pelaksanaan Uji OSCE.

• Ruang karantina dilengkapi dengan sarana beribadah yang baik, dan memungkinkan
peserta ujian beribadah dengan khidmat dan tertib.
2.2.5. RUANG/ AREA KENDALI PELAKSANAAN UJI OSCE (SEKRETARIAT):

•
•
•
•
•
•

Jumlah 1 ruangan/ area
Meja komputer timer beserta perlengkapannya dan dituliskan “Meja Timer”
1 Meja Penyelia Pusat dan Koordinator Uji untuk mengontrol pelaksanaan Uji OSCE
1 meja Koordinator Pusat Penyelenggara Uji OSCE
terletak di zona ujian
Berada di lokasi yang aman dari perlintasan orang, sehingga kabel dan perangkat keras
di area tersebut terlindungi dari kemungkinan terganggu oleh lalu lalang penyelenggara
ujian.

2.2 FASILITAS PENDUKUNG OSCE CENTER
a. Sumber daya listrik:
1. Memiliki sumber daya listrik utama (PLN atau pembangkit listrik sendiri)
2. Memiliki sumber daya listrik cadangan/ genset
b. Jaringan komputer dan internet
c. Perangkat komputer dan UPS sejumlah:
1. 5 komputer/laptop untuk penguji per lokasi uji OSCE
2. 1 komputer/ laptop timer +1 komputer/laptop cadangan timer
3. 1 komputer untuk koordinator Uji OSCE + 1 komputer Penyelia Pusat
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3 komputer/ laptop untuk cadangan
d. Monitor Timer
e. Lampu darurat penanda bila terjadi masalah/ gangguan dalam station.
f. Sound system dan pengeras suara (speaker) di setiap ruangan yang dapat mendengar setiap
instruksi dalam keadaan pintu tertutup
g. Toilet/ WC minimum 2 untuk laki-laki dan perempuan
h. Ruangan penyimpanan/ lemari/ loker untuk setiap lokasi ujian yang digunakan untuk menyimpan:
1. Perlengkapan pribadi peserta:
a. Jumlah sesuai peserta
b. Terkunci dan aman
c. Terpisah dari loker/ruangan penguji dan panitia lokal
2. Perlengkapan pribadi penguji:
a. Jumlah sesuai dengan jumlah penguji
b. Terkunci dan aman
c. Terpisah dari loker/ ruangan peserta dan panitia lokal
3. Perlengkapan pribadi panitia lokal
a. Jumlah sesuai dengan jumlah panitia
b. Terkunci dan aman
4. Bahan ujian sesuai dengan kebutuhan soal
i. Penanda dan petunjuk lokasi:
1. Penanda batas zona ujian bertuliskan “area Uji OSCE”
2. Penanda ujian bertuliskan “harap tenang, ada ujian”
4.
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C. STANDAR SDM UJI CBT
3.1. KOMPONEN SDM UJI CBT
Sumber Daya Manusia Uji CBT meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.

Penyelia pusat
Operator TI Pusat
Koordinator Uji CBT
Pengawas lokal
Operator TI lokal

3.2. RUANG LINGKUP
a. Penyelia Pusat (PP) adalah staf pendidik yang termasuk ke dalam kepengurusan Panitia
Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan. Penyelia Pusat harus
memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam bidang assessment (Evaluasi Hasil Belajar) dan
keterampilan dalam komputer dan jaringan intra-internet, serta pernah menjadi Penyelia Pusat
atau telah mengikuti standarisasi/pelatihan yang dilaksanakan oleh Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
b. Operator TI Pusat adalah staf kependidikan yang membantu Penyelia Pusat ketika bertugas
di lokasi ujian dan memahami aspek instalasi/pemasangan software (aplikasi) CBT,
persyaratan minimal workstation dan jaringan intra-internet serta trouble shooting-nya dalam
menunjang pelaksanaan CBT, yang mendapat surat tugas dari Ketua Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter. Operator TI Pusat hanya bertugas pada
lokasi CBT center yang baru atau ditugaskan khusus oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
c. Koordinator uji CBT adalah staf pendidik yang bertanggung jawab dan mengkoordinir
komponen pelaksana dalam penyelenggaraan (persiapan, pelaksanaan dan pasca) ujian di
lokasi ujian kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan, dan ditugaskan oleh pimpinan institusi tempat CBT dilaksanakan. Dalam
pelaksanaannya Koordinator CBT dapat dibantu oleh beberapa orang staf kependidikan.
d. Pengawas lokal adalah staf pendidik yang ditugaskan oleh institusi di daerah CBT
berlangsung dan mengikuti briefing yang dilaksanakan oleh Panitia Lokal pada 2 hari sebelum
pelaksanaan dan oleh Penyelia Pusat pada 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Jumlah dan
komposisi pengawas dari setiap institusi ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan berdasarkan kuota secara proporsional terhadap
jumlah peserta dari institusi tersebut dan asal institusi pengawas lokal. Pengawas lokal
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sejumlah 1 orang per 20 peserta ujian. Penugasan pengawas lokal ke CBT Center diusahakan
berbeda dengan institusi asal pengawas dan peserta ujian yang menjadi tanggung jawabnya.
Syarat Pengawas Lokal adalah sebagai berikut:
a. Staf pendidik atau dosen yang mendapat tugas dari institusi asal.
b. Bertanggung jawab, dapat bekerjasama dalam tim, serta dapat dipercaya untuk
pelaksanaan ujian.
c. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon peserta ujian di tempat dia bertugas.
d. WAJIB menghadiri briefing penjelasan dan arahan oleh Panitia Lokal pada 2 hari
sebelum pelaksanaan dan oleh Penyelia Pusat pada satu hari sebelum ujian, sekalipun
sudah berulang kali menjadi pengawas.
e. Memahami dasar-dasar penggunaan komputer, khususnya berselancar ke intrainternet.
e. Operator TI Lokal adalah staf kependidikan yang mengetahui dan memahami inventarisasi,
spesifikasi dan trouble shooting dari workstation serta topologi jaringan intra-internet lokasi
ujian, khususnya laboratorium komputer yang ditetapkan sebagai tempat ujian, dan ditugaskan
oleh institusi di daerah CBT berlangsung. Jumlah operator IT lokal dari setiap institusi
ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
berdasarkan kuota secara proporsional terhadap jumlah workstation dalam laboratorium
komputer yang ditetapkan sebagai tempat ujian. Operator TI lokal sejumlah 1 orang per 20
peserta ujian. Syarat Operator TI Lokal
a. Staf kependidikan yang mendapat tugas dari institusi lokasi ujian.
b. Bertanggung jawab, dapat bekerjasama dalam tim, serta dapat dipercaya untuk
pelaksanaan ujian.
c. Memahami dan menguasai daftar inventarisasi dan spesifikasi workstation,
komputer server, dan topologi jaringan intra-internet yang akan digunakan pada
pelaksanaan CBT.
d. Memahami dan menguasai sistem operasi yang digunakan dan aplikasi
komputer, khususnya dalam aspek topologi jaringan.
e. Tidak memiliki hubungan keluarga atau kemungkinan konflik kepentingan
dengan peserta ujian di tempat dia bertugas.
f. WAJIB menghadiri penjelasan dan arahan dari Penyelia Pusat pada satu hari
sebelum ujian, sekalipun sudah berulang kali menjadi pengawas.
f. Penyelia Pusat dan Operator TI Pusat ditugaskan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan ke center ujian terkait.
g. Setiap ruangan diawasi oleh satu Penyelia Pusat , atau rasio peserta : Penyelia Pusat
adalah 20 : 1 (setiap 20 peserta harus terdapat sekurang-kurangnya 1 orang Penyelia
Pusat ).
3.3. DESKRIPSI KERJA
3.3.1. PENYELIA PUSAT
●

Bertindak sebagai perpanjangan tangan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa
14

●
●
●

●

●
●

●

Program Profesi Dokter Hewan selama ujian.
Meyakinkan bahwa workstation di ruang ujian dapat berfungsi dengan baik dalam
menunjang penyelenggaraan ujian.
Meyakinkan bahwa workstation di ruang ujian dan komputer server TIDAK
TERHUBUNG KE INTERNET.
Menyerahkan Materi Ujian kepada Koordinator CBT serta bertanggung jawab untuk
menjaga keamanan Materi tersebut sampai kembali lagi ke Divisi Pelaksanaan Ujian
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
Bertanggung jawab penuh terhadap keamanan materi soal, ketika melakukan upload
data soal ujian pada 1 jam sebelum ujian dan memastikan tidak ada soal yang tertinggal
di workstation dan server setelah ujian selesai.
Membawa buku daftar peserta dan mengawasi penandatanganan kartu tersebut oleh
peserta, dengan dibantu oleh pengawas lokal.
Penyelia menerima pesan secara daring yang berisi informasi login peserta yang berisi
Berisi Nama Peserta, Username berupa Nomor Ujian (sesuai yang tercantum pada kartu
ujian) dan Password/Kata Sandi yang berfungsi Untuk Peserta Memulai Mengerjakan
Ujian.
Penyelia menerima pesan daring terkait informasi login penyelia pusat yang berisi :
1) Berisi Username Dan Password

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2) Berfungsi untuk Penyelia Pusat dalam Memulai Ujian, Melakukan Pembatalan
Sistem (Override System) Seperti Perubahan/Pembatalan Sesi Ujian, Pembatalan
Distribusi Peserta Per Lokasi Ujian, Dan Melakukan Login Ke Dalam Sistem
Pengelolaan Ujian Apabila User Login Peserta Tidak Berfungsi
Mendistribusikan Informasi Login Peserta kepada/melalui pengawas lokal
Bertanggung jawab penuh terhadap keamanan Informasi Login Penyelia Pusat
Melakukan pemeriksaan kesiapan lokasi ujian pada 1 (satu) hari sebelum ujian dilaksanakan,
bersama-sama dengan Koordinator uji CBT, Operator TI lokal.
Memeriksa dan menetapkan kesiapan ruang ujian, worsktation, topologi jaringan, suplai listrik
alternatif, ruang karantina, dan mekanisme alur mobilisasi peserta ke ruang karantina.
Memberikan arahan dan memeriksa kesiapan pengawas lokal, operator TI lokal dan
koordinator CBT dalam pelaksanaan ujian 1 (satu) hari sebelum hari ujian.
Memberikan arahan kepada peserta ujian dalam melaksanakan CBT 1 (satu) hari sebelum
ujian.
Memberikan penjelasan tentang penggunaan aplikasi CBT kepada peserta ujian pada H-1
dengan menggunakan Materi Soal DEMO.
Menentukan penomoran workstation yang akan ditempati oleh peserta ujian.
Menetapkan workstation bagi Operator TI Lokal dalam bekerja selama ujian berlangsung.
i. Dalam hal ini operator TI lokal TIDAK DIPERKENANKAN memindahkan workstation

tanpa seizin Penyelia Pusat dan Koordinator CBT.
ii. Workstation tempat bekerja Operator TI Lokal dapat menggunakan workstation peserta

•

(selain PC yang ditetapkan sebagai workstation ujian dan cadangannya).
Menyiapkan berita acara pelaksanaan CBT per sesi
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•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Bekerjasama dengan coordinator uji CBT, pengawas dan operator TI Lokal dalam pengawasan
pelaksanaan ujian.
Dengan dibantu oleh koordinator uji CBT dan pengawas lokal, mempersilakan peserta ujian
untuk memasuki ruang ujian sesuai dengan daftar hadir dan gelombang ujian yang telah
ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan.
Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai tata tertib dan peraturan pelaksanaan Uji
CBT, jumlah soal dan lamanya waktu ujian. Terutama penjelasan untuk menghindari
kecurangan dan konskuensinya.
Memberikan arahan kepada peserta ujian untuk memulai aplikasi (login) dengan
menginputkan Nomor Peserta dan Kata Sandi yang telah ditetapkan bagi tiap peserta ujian dan
memimpin peserta untuk memulai ujian secara bersama.
Mempersilakan peserta untuk memeriksa kecocokan nama lengkap, nomor ujian dan pas foto
yang tecantum pada kartu peserta ujian dengan yang ditampilkan pada layar monitor
workstation peserta ujian.
Mempersilakan peserta untuk berlatih menggunakan fitur pada aplikasi CBT selama 3 menit
sebelum dipersilahkan memulai ujian (sesi latihan/trial).
Mempersilakan peserta untuk memulai ujian sesuai waktu yang ditentukan serta mengingatkan
peserta terhadap waktu yang telah berjalan. Penyelia Pusat memulai konfigurasi ujian untuk
memulai ujian.
Memutuskan penggantian workstation yang mengalami gagal kerja dengan workstation
cadangan yang telah disiapkan.
Melakukan reset login peserta yang mengalami kegagalan berdasarkan laporan dari Pengawas
Lokal ataupun Operator TI Lokal. Jika mendapatkan kesulitan maka Penyelia Pusat harus
berkoordinasi dengan IT Pusat Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter Hewan.
Mengumumkan kepada peserta bahwa waktu ujian telah habis dan meminta peserta untuk
tidak meninggalkan ruangan
Dengan dibantu oleh coordinator uji CBT dan pengawas lokal, memastikan peserta ujian
gelombang ke-1 untuk memasuki ruang karantina setelah ujian selesai serta mengijinkan
pulang jika peserta ujian gelombang ke-2 telah hadir seluruhnya (jika ada 2 gelombang ujian).
Memastikan tidak ada dokumen/file softcopy yang tertinggal dalam workstation peserta yang
berisi catatan soal CBT.
Pemeriksaan pasca CBT pada tiap folder di masing-masing workstation terhadap adanya
kemungkinan peserta ujian melakukan pencatatan soal secara elektronik.
Mencatat hal-hal yang perlu dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian termasuk
workstation yang gagal kerja, perilaku yang melanggar peraturan, maupun kejadian lain yang
perlu dilaporkan. Untuk perilaku peserta yang melanggar peraturan harus dilampirkan surat
pernyataan dari peserta yang bersangkutan, pengawas lokal yang menemukan serta
Koordinator CBT.
Memberikan evaluasi terhadap pengawas lokal, operator TI lokal, Koordinator CBT serta CBT
Center.
Memutuskan penggantian metode ujian CBT menjadi Paper Based Test (konvensional)
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•

•

setelah melakukan upaya penyelesaian. Tindakan ini harus berkoordinasi dan mendapat
persetujuan dari Ketua Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan atau anggota Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan yang ditunjuk.
Penyelia Pusat menerima surat tugas, honorarium, lumpsum, transportasi dan penggantian
pengeluaran Penyelia Pusat yang terkait dengan pelaksanaan ujian dari Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
Penyelia Pusat bertanggung jawab untuk menjamin keamanan materi ujian terhadap Panitia
Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.

3.3.2. OPERATOR TI PUSAT
•
•

•
•
•
•
•

Bertindak sebagai asisten Penyelia Pusat dalam hal sistem teknologi informasi dalam
pelaksanaan uji CBT.
Melakukan pengawasan, koordinasi dan bekerja sama dengan operator TI lokal, sehingga
penyelenggaraan (persiapan, pelaksanaan dan pasca) ujian berjalan sesuai standar instalasi,
dalam hal:
i. Persiapan workstation beserta cadangannya, sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan.
ii. Pengamanan jaringan yang menghubungkan antara workstation yang dipakai pada CBT
dari hubungan internet, spam dan virus komputer.
iii. Pengamanan port pada workstation yang memungkinnya melakukan hubungan dengan
peserta ujian dan jaringan intranet seperti Port USB, modem dan lain-lain.
Mempersiapkan command center uji kompetensi uji CBT
Berkoordinasi dengan Penyelia Pusat terkait kendala-kendala aplikasi saat pelaksanaan uji
CBT.
Memantau infrastruktur sistem aplikasi dan database pelaksanaan uji kompetensi uji CBT.
Bekerjasama dengan pengawas dan operator TI lokal dalam pengawasan pelaksanaan ujian
Bekerjasama dengan operator TI lokal dalam melakukan troubleshooting pada pelaksanaan
CBT.

3.3.3. KOORDINATOR CBT
●

Mengkoordinir penyelenggaraan (persiapan, pelaksanaan dan pasca) ujian di lokasi ujian
pada aspek penunjang (prasarana dan sarana) dan komponen pelaksana ujian sesuai dengan
ketetapan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.

●

Menyampaikan informasi (laporan) kesiapan penyelenggaraan ujian, meliputi kesiapan ruang
ujian, ruang karantina, jumlah komputer workstation (beserta cadangan) dan topologi jaringan
serta sumber daya manusia, kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program
Profesi Dokter Hewan selambatnya pada 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran ujian (H -7
Pendaftaran Ujian).

●

Menyampaikan laporan hasil konfirmasi kesiapan ujian terhadap distribusi peserta ujian di
lokasi ujian yang dimaksud kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program
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Profesi Dokter Hewan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan ujian (H10 Ujian).
●

Bekerjasama dengan Penyelia Pusat dalam persiapan dan pelaksanaan ujian.

●

Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan kesiapan ruang ujian, ruang karantina, komputer
workstation, dan topologi jaringan serta sumber daya manusia sesuai dengan
kriteria/spesifikasi minimal pelaksanaan CBT yang ditetapkan Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.

●

Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan kesiapan ruang ujian, ruang karantina dan
sumber daya manusia kriteria/spesifikasi minimal pelaksanaan uji CBT yang ditetapkan
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan, dalam
memfasilitasi pelaksanaan ujian pengganti sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Penyelia Pusat

●

Bertanggung jawab dalam persiapan ruang karantina termasuk sarana penunjang di dalamnya
untuk kemudahan pengawasan peserta ujian.

●

Bertanggung jawab dalam persiapan ruang ujian termasuk penempelan kartu peserta ujian di
tiap meja ujian untuk kemudahan pembagian username dan password peserta serta
mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan ruang ujian.

●

Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban peserta ujian selama di ruang karantina
serta akses komunikasi dan barang pribadi peserta ujian gelombang ke-1 dengan ke-2, pada
waktu antara gelombang yang bersangkutan.

●

Bertanggung jawab terhadap keamanan akses ruang ujian yang menjadi tempat pelaksanaan
CBT pada waktu antara setelah persiapan sampai dengan selesainya ujian.

●

Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan koordinasi pengawas lokal dalam menunjang
pelaksanaan ujian.

●

Bertanggung jawab dalam menyiapkan sistem serta mekanisme penyimpanan barang-barang
pribadi peserta ujian yang tidak boleh/dilarang dipergunakan selama di ruang karantina dan
ruang ujian.

●

Bertanggung jawab terhadap kesiapan dan berfungsinya prasarana listrik, termasuk
pembangkit listrik alternatif (UPS/Genset), sesuai dengan kriteria/syarat minimal yang
ditetapkan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.

●

Menjamin kelancaran pelaksanaan teknis ujian.

●

Menandatangani Berita Acara Ujian bersama-sama Penyelia Pusat.

3.3.4. OPERATOR TI LOKAL
● Bekerjasama dengan Penyelia Pusat , Koordinator uji CBT dan operator TI pusat dalam
mempersiapkan workstation, aplikasi dan topologi jaringan sesuai dengan persyaratan yang
telah ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan.
● Mempersiapkan daftar inventarisasi dan spesifikasi workstation, dan topologi jaringan yang
akan digunakan dalam pelaksanaan uji CBT
● Mempersiapkan workstation beserta cadangannya, sesuai dengan persyaratan yang telah
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ditetapkan, dengan bekerja sama dengan Koordinator uji CBT.
● Mengganti workstation yang mengalami gagal kerja (hanged) dengan workstation cadangan
yang telah disiapkan.
● Mempersiapkan dan mengamankan topologi jaringan yang menghubungkan antar
workstation yang dipakai pada CBT dari hubungan internet, spam dan virus komputer.
● Mengamankan port pada workstation yang memungkinnya melakukan hubungan dengan
peserta ujian dan jaringan intra-internet seperti Port USB, Port LAN, port WLAN, dan lainlain termasuk meyakinkan bahwa slot USB, port WLAN pada workstation telah disegel dan
dinonaktifkan.
● Mengamankan ruang ujian, dengan mengunci akses masuk ke dalam laboratorium komputer,
pada waktu antara persiapan sampai dengan dimulainya proses ujian.
● Bekerja dengan menempatkan posisi pada workstation yang telah ditetapkan dalam mengelola
identitas peserta.
● Melakukan pemeriksaan pasca pelaksanaan CBT pada tiap folder di masing-masing
workstation terhadap adanya kemungkinan peserta ujian melakukan pencatatan soal secara
elektronik.
3.3.6. PENGAWAS LOKAL
a) Sebelum ujian dimulai:
● Petugas ruangan karantina (pengawas lokal) harus ada di tempat pada saat persiapan, pada saat
peserta ujian memasuki ruangan, dan pada saat ujian selesai dan peserta sedang keluar dari
ruang
● Bekerjasama dengan Penyelia Pusat dan Koordinator uji CBT dalam persiapan dan
pelaksanaan ujian.
● Berkoordinasi dengan Koordinator uji CBT dan operator TI lokal, serta tenaga kependidikan
untuk melakukan persiapan ujian minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ujian
● Menentukan urutan workstation untuk masing-masing peserta berdasarkan ketentuan dari
Penyelia Pusat
● Mendistribusikan informasi Login (username dan password) kepada peserta
● Mengawasi peserta ujian dalam mengisi daftar hadir untuk memasuki ruang karantina
b) Setelah ujian dimulai:
● Mengedarkan daftar hadir (presensi) peserta ujian sambil memeriksa kecocokan kartu identitas
peserta (KTP, SIM, Pasport, Tanda Pengenal lain yang mengandung foto) dengan Kartu
Peserta Ujian dan identitas yang ditampilkan pada layar workstation peserta.
● Meminta peserta untuk menandatangani daftar hadir dan kartu ujian yang tertempel pada
workstation.
● Mengambil kembali Informasi Login untuk disimpan selama proses ujian berlangsung
● Mencatat perjalanan waktu yang diperlukan sejak terjadi kegagalan kerja workstation sampai
dengan proses re-setting login peserta selesai.
● Mengawasi peserta ujian yang menjadi tanggung jawabnya, di ruang karantina dan ruang
ujian.
● Pada pergantian gelombang, dengan berkoordinasi dengan Penyelia Pusat dan Koordinator uji
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CBT, mengamankan dan menertibkan perpindahan peserta ujian dari ruang karantina ke ruang
ujian, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
● Pengawas lokal yang bertugas pada gelombang ke-1 WAJIB tiba di lokasi ujian paling
lambat pada pukul 7.00 WIB/8.00 WITA/9.00 WIT.
● Pengawas lokal yang bertugas pada gelombang ke-2 WAJIB tiba di lokasi ujian paling
lambat pukul 12.00 WIB/ 13.00 WITA/ 14.00 WIT.
● Pengawas lokal yang bertugas di ruang karantina WAJIB tiba di lokasi ujian paling lambat
pukul 07.00WIB. Pengawas ini bertugas memastikan semua keperluan peserta di ruang
karantina sudah tersedia.
● Melaporkan kepada Penyelia Pusat bila ditemukan perilaku peserta yang melanggar peraturan.
Jika terbukti melanggar peraturan, Pengawas Lokal menandatangani Berita Acara Ujian.
● Mendampingi peserta ujian yang ingin keluar dari ruang ujian dengan alasan yang dapat
diterima selama ujian berlangsung.
● Mendampingi peserta ujian yang ingin keluar dari ruang karantina dengan alasan yang dapat
diterima.
c) Setelah ujian selesai:
• Memeriksa tampilan Status ujian selesai pada setiap workstation peserta, untuk mengetahui
jumlah soal yang telah dikerjakan (sebanyak 200 soal). Apabila ditemukan pada workstation
peserta soal yang dikerjakan adalah kurang dari 200, maka dicatat dalam Berita Acara
Pelaksanaan Ujian.
• Meminta peserta untuk meng-klik ikon SELESAI, setelah pengawas memastikan status ujian
selesai tampil
• Meminta peserta untuk mengisi kuesioner ujian
• Memeriksa tiap folder pada masing-masing workstation terhadap adanya upaya pencatatan
soal secara elektronik.
• Setelah selesai ujian, meyakinkan proses shut down dari tiap-tiap workstation.
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D. STANDAR SDM UJI OSCE
4.1. KOMPONEN SDM UJI OSCE
Sumber Daya Manusia Uji CBT meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Penyelia Pusat
Koordinator Uji OSCE
Penguji uji OSCE
Pelatih Klien Standar Uji OSCE
Klien Standar Uji OSCE
Petugas Laboran/Paramedik
Petugas TI lokal
Petugas administrasi

4.2. SUMBER DAYA MANUSIA UJI OSCE
4.2.1. PENYELIA PUSAT
● Bertindak sebagai perpanjangan tangan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program

Profesi Dokter Hewan selama ujian CBT dan OSCE.
● Meyakinkan bahwa sarana dan prasarana di station OSCE telah dipersiapkan dengan baik dalam

menunjang penyelenggaraan ujian OSCE.
● Mengirimkan Materi Ujian OSCE secara email kepada Koordinator lokal H-3 sebelum

pelaksanaan serta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Materi tersebut sampai kembali
lagi ke Divisi Pelaksanaan Ujian Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter Hewan.
● Membawa buku daftar peserta Ujian OSCE dan mengawasi penandatanganan kartu tersebut oleh

peserta, dengan dibantu oleh pengawas lokal.
● Melakukan pemeriksaan kesiapan lokasi ujian pada 1 (satu) hari sebelum ujian dilaksanakan,

bersama-sama dengan Koordinator uji OSCE.
● Memeriksa dan menetapkan kesiapan ruang station OSCE, suplai listrik alternatif, ruang

karantina, dan mekanisme alur mobilisasi peserta ke ruang karantina.
● Memberikan arahan dan memeriksa kesiapan penguji lokal dan koordinator uji OSCE pada 1

(satu) hari sebelum hari ujian.
● Memberikan arahan dan penjelasan kepada peserta ujian pada 1 (satu) hari sebelum ujian CBT

dan OSCE mengenai tata tertib dan peraturan pelaksanaan Ujian OSCE dan lamanya waktu ujian.
Terutama penjelasan untuk menghindari kecurangan dan konskuensinya
● Menyiapkan berita acara pelaksanaan OSCE per sesi
● Bekerjasama dengan koordinator uji OSCE, penguji lokal dalam pengawasan pelaksanaan
ujian.
● Dengan dibantu oleh koordinator uji OSCE mempersilakan peserta ujian untuk memasuki
station sesuai dengan daftar hadir dan gelombang ujian yang telah ditetapkan oleh Panitia
Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
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● Mempersilakan peserta untuk memeriksa kecocokan nama lengkap, nomor ujian dan pas
●
●
●

●
●
●

●

●
●

●

foto yang tecantum pada kartu peserta ujian.
Mempersilakan peserta bersiap untuk memulai ujian OSCE sesuai waktu yang ditentukan.
Penyelia Pusat memulai konfigurasi ujian untuk memulai ujian.
Mengumumkan kepada peserta bahwa waktu ujian (per gelombang) telah habis dan meminta
peserta untuk memasuki ruangan karantina.
Dengan dibantu oleh koordinator uji OSCE, memastikan peserta ujian gelombang ke-1 untuk
memasuki ruang karantina setelah ujian selesai serta mengijinkan pulang jika peserta ujian
gelombang ke-2 telah memasuki station OSCE (jika ada 2 gelombang ujian).
Memastikan tidak ada dokumen yang tertinggal dalam workstation peserta yang berisi
catatan soal OSCE.
Pemeriksaan pasca OSCE pada tiap peserta di masing-masing station terhadap adanya
kemungkinan peserta ujian melakukan pencatatan soal.
Mencatat hal-hal yang perlu dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian OSCE
termasuk kecelakaan pada peserta dan hewan, perilaku yang melanggar peraturan, maupun
kejadian lain yang perlu dilaporkan. Untuk perilaku peserta yang melanggar peraturan harus
dilampirkan surat pernyataan dari peserta yang bersangkutan dan penguji lokal OSCE yang
menemukan serta Koordinator uji OSCE.
Memutuskan penggantian metode ujian OSCE apabila terjadi kondisi kahar/darurat.
Tindakan ini harus berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Ketua Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan atau anggota Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan yang ditunjuk.
Memberikan evaluasi terhadap penguji lokal dan station OSCE.
Penyelia Pusat menerima surat tugas, honorarium, lumpsum, transportasi, akomodasi dan
penggantian pengeluaran Penyelia Pusat yang terkait dengan pelaksanaan ujian dari Panitia
Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
Penyelia Pusat bertanggung jawab untuk menjamin keamanan materi ujian OSCE terhadap
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.

4.2.2. KOORDINATOR UJI OSCE
Pimpinan Institusi Pendidikan Dokter Hewan (IPDH) mengangkat Koordinator Uji OSCE dengan
syarat :
● Staf pendidik yang ditunjuk oleh institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keputusan
dari pimpinan institusi (Dekan atau Ketua Program Studi) dan ditetapkan oleh Panitia Nasional
Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
● Pernah menjadi penguji OSCE sesuai standar Uji OSCE atau memiliki sertifikat pelatihan sebagai
penguji OSCE.
● Memahami standar penyelenggaraan Uji OSCE.
● Memiliki komitmen dan integritas untuk mendukung penyelenggaraan Uji OSCE.
● Mampu melakukan koordinasi dengan Penyelia Pusat , dan perangkat pelaksana Uji OSCE di
institusi.
22

● Menjaga kerahasiaan perangkat soal Uji OSCE
TANGGUNG JAWAB:
● Menyediakan perangkat Uji OSCE di lokasi tempat ditugaskan.
● Menyiapkan penguji, klien standar, dan hewan standar (hewan kesayangan, sapi dan unggas) untuk
Uji OSCE sesuai syarat dan ketentuan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program
Profesi Dokter Hewan
● Memastikan seluruh perangkat ujian tersedia dan berfungsi sesuai standar Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
● Menjaga keberlangsungan pelaksanaan Uji OSCE di institusi.
● Menjaga kerahasiaan perangkat soal.
TUGAS
● Mengoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan satu lokasi Uji OSCE di institusi.
● Menyusun rencana penyelenggaraan Uji OSCE di lokasi dengan koordinasi dengan Koordinator
institusi penyelenggara Uji OSCE.
● Mempersiapkan sarana prasarana ujian OSCE pada H-3 sebelum pelaksanaan ujian OSCE
● Memberikan pengarahan panitia lokal pada H-3 sebelum pelaksanaan ujian OSCE
● Memberikan pengarahan penguji dan klien standar pada H-1 sebelum pelaksanaan ujian OSCE
● Memberikan pengarahan peserta ujian pada H-1 dan sebelum pelaksanaan ujian peserta.
● Memasang instruksi peserta ujian di pintu station dan meja peserta jika didelegasikan oleh
Koordinator Institusi Penyelenggara Uji OSCE.
● Memimpin pertemuan dengan peserta pasca pelaksaan Uji OSCE untuk pengisian umpan balik
peserta.
● Mengawasi pelaksanaan Uji OSCE di lokasi tempat bertugas.
● Melaporkan kepada Koordinator Institusi Uji OSCE dan Penyelia Pusat.
● Bekerja sama dengan Koordinator Institusi Penyelengara Uji OSCE dan Penyelia Pusat untuk
mengatasi permasalahan yang timbul pada saat persiapan (H-1) dan pada saat pelaksanaan OSCE.
● Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Uji OSCE dan mengisi borang umpan balik ke Panitia
Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
● Mengevaluasi pelaksanaan Uji OSCE di lokasi untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.
HAK
● Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
● Mendapatkan informasi umpan balik pelaksanaan UK OSCE di institusinya.
● Mendapatkan sertifikat Koordinator Lokasi UK OSCE dari Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan

4.2.3. PENGUJI UJI OSCE
Pimpinan institusi mengangkat Penguji UK OSCE dengan Syarat
a. Dokter Hewan dengan pendidikan terakhir minimal S2. (pleno)
b. Berpengalaman menjadi instruktur keterampilan klinik di jenjang S1 atau di jenjang profesi
minimal 1 tahun dibuktikan dengan SK Penugasan sebagai instruktur.
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c.

d.
e.
f.
g.

Telah mengikuti penyamaan persepsi pada H-14 atau H-8 tentang tata cara assessment
sebagai penguji OSCE yang dilakukan secara nasional yang diselenggarakan oleh AFKHI,
yang dibuktikan dengan sertifikat.
Memiliki kemampuan menggunakan sistem penilaian berbasis komputer.
Memiliki daya tahan dan bersedia untuk menguji selama minimal satu sesi ujian OSCE.
Tidak memiliki hendaya yang dapat mengganggu tugas sebagai penguji (Misalnya
penyandang ketulian akan sulit menilai kemampuan peserta).
Mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan institusi masing-masing.

Penguji luar yang berasal dari luar universitas harus memenuhi kriteria di atas ditambah dengan
kriteria berikut, yaitu diusulkan oleh institusi ke Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa
Program Profesi Dokter Hewan untuk menjadi penguji luar, dengan mempertimbangkan kemampuan,
komitmen, dan integritas.
REKRUITMEN
a. Institusi memilih penguji yang memenuhi kriteria selambat- lambatnya 2 minggu sebelum
pelaksanaan Uji OSCE.
b. Institusi memberikan surat penugasan sebagai penguji UK OSCE selambat-lambatnya 2
minggu sebelum pelaksanaan Uji OSCE.
c. Surat penugasan mencantumkan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan
rangkaian kegiatan Uji OSCE.
JUMLAH DAN KOMPOSISI PENGUJI
a. Untuk satu station terdiri atas 1 penguji pada satu sesi (±2,5 jam) UK OSCE.
b. Satu dari Lima penguji utama adalah penguji luar dari universitas lain yang ditentukan
oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
c. Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan menentukan
penugasan penguji luar berdasarkan usulan institusi dan pertimbangan geografis.
HAK PENGUJI
a. Penguji mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Penguji luar kota mendapatkan lumpsum, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang
berlaku.
c. Mendapatkan sertifikat penguji UK OSCE yang dikeluarkan oleh Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
KEWAJIBAN PENGUJI
a. Mematuhi tata tertib dan melaksanakan kode etik penguji UK OSCE.
b. Mengisi lembar kesediaan penguji UK OSCE.
c. Mengisi lembar persetujuan dan pakta integritas untuk menjaga kerahasiaan.
d. Melaporkan kepada institusi, apabila sebelum pelaksanaan UK OSCE diketahui memiliki
konflik kepentingan dengan peserta ujian.
e. Melaporkan kepada Penyelia Pusat, apabila saat pelaksanaan UK OSCE diketahui memiliki
konflik kepentingan dengan peserta ujian.
f. Penguji harus digantikan oleh penguji cadangan saat peserta ujian yang memiliki
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konflik kepentingan diuji. Konflik kepentingan dapat berupa:
i.
Berhubungan darah dan/ atau terkait pernikahan
ii.
Sedang atau pernah secara nyata terkait dalam hubungan sosial/ pekerjaan atau
adalah rekan/ kolega kerja
iii.
Memiliki riwayat konflik kepentingan yang diketahui sebelumnya, misal riwayat
masalah hukum
g. Menjaga kerahasiaan soal OSCE dan kelengkapannya.
KODE ETIK
a. Komitmen terhadap tugas penguji
b. Disiplin
c. Tidak membocorkan soal dan kelengkapannya
d. Tidak membantu atau merugikan peserta ujian
e. Bersifat obyektif dan bertanggung jawab
f. Menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:
– Kejujuran
– Integritas
– Keadilan
– Loyalitas
– Kebajikan
– Kehormatan
– Kebenaran
– Respek
– Keramahan
4.2.4. PELATIH KLIEN STANDAR
• Ketua IPDHI mengangkat Pelatih Klien Standar Uji OSCE dengan syarat:
a. Staf pendidik/dosen yang ditunjuk oleh institusinya yang dibuktikan dengan surat
tugas/surat keputusan dari pimpinan institusi (Dekan atau Ketua Program Studi).
b. Pernah mengikuti pelatihan Pelatih Klien Standar sesuai standar nasional dan
mendapatkan sertifikat
c. Memahami standar penyelenggaraan Uji OSCE.
d. Memiliki komitmen untuk melatih klien sesuai standar.
e. Mampu melakukan koordinasi dengan Penyelia Pusat, Ketua IPDHI, Koordinator
Uji OSCE, perangkat penyelenggara lain Uji OSCE di institusi tersebut.
f. Menjaga kerahasiaan perangkat soal Uji OSCE.
g. Menandatangani Pakta Integritasi Pelaksanaan Uji OSCE
TANGGUNG JAWAB:
1. Menyediakan Klien Standar (KS) dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan
permintaan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan.
2. Memastikan KS hadir tepat waktu, termasuk KS cadangan.
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3. Memastikan KS menguasai skenario yang diberikan dan dilatihkan.
4. Memastikan KS tidak membocorkan informasi tentang hal-hal yang diketahuinya

kepada pihak lain yang tidak berwenang.
5. Menyediakan pengganti/ mengganti KS yang mengalami gangguan pada
pelaksanaan Uji OSCE.
6. Memastikan skenario KS tidak dicatat/ disalin oleh Klien Standar tersebut maupun
pihak lain.
TUGAS:
a. Mengundang KS hadir pada hari yang telah ditentukan untuk mengikuti pelatihan.
b. Melatih KS sesuai dengan skenario station selama pada H-1 pelaksanaan Uji OSCE.
c. Mengawasi KS melakukan latihan mandiri.
d. Menyediakan atau memfasilitasi penyediaan alat rias atau bahan yang diperlukan
untuk tampilan KS.
e. Mengembalikan berkas skenario KS kepada Penyelia Pusat setelah latihan KS selesai.
f. Merias KS sesuai skenario.
g. Mengawasi kinerja KS selama pelaksanaan Uji OSCE.
h. Mengevaluasi penampilan dan kinerja KS.
i. Mengisi lembar berita acara yang memuat nama-nama KS dan lokasi (station) KS
bertugas.
HAK:
a. Ketua IPDHI mengirim Pelatih Klien Standar UK OSCE untuk mengikuti pelatihan
nasional Pelatih KS bersertifikasi oleh PN UKMPPDH.
b. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Mendapatkan sertifikat Pelatih Klien Standar UK OSCE dari PN UKMPPDH.
KLIEN STANDAR
Ketua IPDHI merekrut Klien Standar sesuai kebutuhan dengan syarat
a. Sudah Mengikuti Pelatihan Klien Standar dan Mendapatkan Sertifikat Sebagai
Klien Standar.
b.

Mengerti dan dapat berbahasa Indonesia Aktif dan Pasif.
c. Mempunyai Kemampuan Berakting.
d. Dapat Bekerja Sama Dengan Pelatih KS dan Penguji.
e. Bersedia Menandatangi Kontrak dengan Ketua IPDH Uji OSCE
f. Menjaga Kerahasiaan Instruksi KS Sebagai Bagian Dari Berkas Soal Uji OSCE
g. Menandatangani Informed Consent.
h. Menandatangani Pakta Integritasi Pelaksanaan Uji Osce
HAK
a. Mendapatkan pelatihan dari Pelatih KS.
b. Mendapatkan Honorarium KS sesuai ketetapan Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
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PENGELOLAAN
a. Penyediaan KS menjadi tanggung jawab institusi penyelenggara ujian OSCE.
b. Kontrak dibuat antara Ketua IPDHI dengan KS.
c. Kontrak dapat dibatalkan jika:
- Melanggar tata-tertib
- Tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak
- Kinerja yang buruk dari KS berdasarkan hasil evaluasi
- Kesepakatan kedua belah pihak
d. Setiap Institusi Penyelenggara OSCE harus menyediakan KS sesuai syarat dan
ketentuan. Standar KS Uji OSCE yang telah bersertifikat
e. Jika dalam satu hari terdapat 2 putaran OSCE, maka seorang KS dapat bertugas pada
kedua putaran tersebut dengan peran yang sama atau berbeda, atas rekomendasi
Pelatih KS.
TANGGUNGJAWAB
a. Menjalankan peran yang ditugaskan.
b. Menjaga kerahasiaan perangkat soal Uji OSCE, khususnya skenario KS.
c. Hadir tepat waktu.
d. Memastikan tidak sedang dalam keadaan konflik kepentingan.
TUGAS
a. Mengikuti Pelatihan Khusus untuk kasus yang akan digunakan dalam Uji OSCE.
b. Mengikuti pengarahan H-1 sebelum hari pelaksaaan OSCE.
c. Menjaga kerahasiaan instruksi KS sebagai bagian dari berkas soal Uji OSCE.
d. Mengikuti tata tertib KS.
TATA TERTIB
a. Datang tepat waktu.
b. Tidak meninggalkan tempat saat ujian.
c. Tidak menggunakan alat komunikasi dan atau elektronik apapun saat ujian.
d. Menjalankan tugas sesuai instruksi.
e. Memberikan umpan balik pada lembar yang telah dipersiapkan oleh panitia nasional.
KODE ETIK
a. Bertanggung jawab
b. Menjaga norma-norma kesusilaan & kemanusiaan
c. Membantu kelancaran proses pendidikan
d. Tidak membocorkan soal
e. Tidak membantu atau merugikan peserta ujian
f. Disiplin
g. Melatih diri sesuai dengan peran yang sudah ditentukan
h. Komitmen untuk menjadi KS
i. Bersedia memberi dan menerima umpan balik
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4.2.4. PETUGAS LABORAN/ PARAMEDIS
Pimpinan IPDH merekrut Petugas Laboran/ Paramedis dengan syarat
a. Staf kependidikan (bukan dosen) yang ditunjuk oleh institusinya sebagai tenaga laboran di
institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keputusan dari pimpinan institusi
(Dekan atau Ketua Program Studi).
b. Mengenal spesifikasi alat-alat kelengkapan keterampilan klinik Uji OSCE.
c. Memahami, mampu dan terampil penggunaan alat-alat kelengkapan keterampilan klinik/Uji
OSCE.
d. Memahami pemeliharaan hewan dan animal welfare.
e. Memahami standar penyelenggaraan Uji OSCE.
f. Memiliki komitmen dan integritas untuk menyelenggarakan Uji OSCE.
g. Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Uji OSCE, panitia lokal lain, dan
Penyelia Pusat Uji OSCE.
h. Menandatangani kontrak dan pakta integritas dengan pimpinan IPDH Penyelenggara Uji
OSCE
i. Menjaga kerahasiaan berkas Uji OSCE.
HAK
a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Mendapatkan sertifikat Petugas Laboran UK OSCE.

4.2.5. PETUGAS TEKHNOLOGI INFORMASI LOKAL
Pimpinan IPDH merekrut Petugas Teknologi Informasi Lokal dengan syarat:
a. sebagai petugas teknologi informasi lokal di institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas
/surat keputusan dari pimpinan institusi (Dekan atau Ketua Program Studi).
b. Memahami perangkat keras, perangkat lunak, koneksi dan jaringan komputer (local area
network dan internet) di institusinya.
c. Mampu mengelola teknologi informasi yang digunakan selama Uji OSCE.
d. Memahami standar penyelenggaraan Uji OSCE.
e. Memiliki komitmen dan integritas untuk menyelenggarakan Uji OSCE.
f. Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggara, panitia lokal lain,
dan Penyelia Pusat Uji OSCE.
g. Menandatangai kontrak dan pakta integritas dengan pimpinan institusi penyelenggara
h. Menjaga kerahasiaan berkas UK OSCE.

HAK
a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Mendapatkan sertifikat Petugas Teknologi Informasi Lokal UK OSCE.

4.2.6. PETUGAS ADMINISTRASI
Pimpinan IPDH merekrut Petugas Administrasi dengan syarat:
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a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Staf kependidikan yang ditunjuk oleh institusinya sebagai petugas administrasi di
institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas /surat keputusan dari pimpinan institusi
(Dekan atau Ketua Program Studi).
Memahami sistem administrasi Uji OSCE.
Memahami pengelolaan ruang ujian dan sarana pendukung lainnya.
Memahami standar penyelenggaraan Uji OSCE.
Memiliki komitmen dan integritas untuk menyelenggarakan Uji OSCE.
Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Uji OSCE, panitia lokal lain, dan
Penyelia Pusat Uji OSCE.
Menandatangai kontrak dan pakta integritas dengan pimpinan institusi penyelenggara
Menjaga kerahasiaan berkas Uji OSCE

HAK
a. Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Mendapatkan sertifikat Petugas Administrasi UK OSCE dari Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
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E. VISITASI DAN PENETAPAN CENTER UJI UKMPPDH
5.1. PENETAPAN TEMPAT UJI
Setelah mempersiapkan tempat uji untuk pertama kalinya, Panitia lokasi UKMPPDH meminta Panitia
Nasional UKMPPDH untuk menetapkan tempat tersebut sebagai tempat uji.
5.2. PERMINTAAN PENETAPAN
Untuk permintaan penetapan tempat uji pertama kalinya, wajib:
1. Pimpinan institusi mengajukan surat permintaan penetapan tempat uji kepada Panitia Nasional
UKMPPDH, dengan alamat email ukmppdh@gmail.com.
2. Penetapan waktu visitasi dan uji coba ditentukan oleh Panitia Nasional berkoordinasi dengan
AFKHI dan PDHI.
3. Visitasi pertama akan menentukan kelayakan tempat uji secara fisik berupa pengecekan sesuai
daftar tilik (Lampiran Daftar Tilik).
4. Visitasi kedua untuk pelatihan penguji dan uji fungsi tempat uji.
5. Bila memenuhi persyaratan nomor 3 dan 4, maka Panitia Nasional akan menerbitkan Surat
Keputusan Penetapan Tempat Uji yang berlaku selama tempat uji tidak mengalami perubahan
(pindah/penambahan/pengurangan) dan tidak terdapat permasalahan terkait sistem uji yang
ditemukan oleh Panitia Nasional UKMPPDH.
5.3. VISITASI
Visitasi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Panitia Nasional UKMPPDH untuk memeriksa
kesiapan tempat uji yang meliputi : 1) Ruangan. 2) Peralatan. 3)Aplikasi. Biaya visitasi menjadi
tanggungan institusi peminta termasuk di dalamnya biaya tiket, penginapan, dan honorarium Panitia
Nasional UKMPPDH yang melakukan visitasi.
5.4. UJI COBA
Uji coba adalah pelaksanaan try out CBT dan/atau uji OSCE untuk pertama kalinya di suatu tempat
uji. Pelaksanaan uji coba secara penuh dilakukan serupa dengan pelaksanaan UKMPPDH yang
sebenarnya. Pelaksanaan uji coba didampingi oleh Panitia Nasional UKMPPDH. Biaya uji coba
menjadi tanggungan institusi peminta termasuk di dalamnya biaya tiket, penginapan, dan honorarium
Panitia Nasional UKMPPDH yang melakukan pendampingan.
5.5. PENETAPAN
Penetapan tempat uji dilakukan oleh Panitia Nasional UKMPPDH melalui surat keputusan dan
berlaku selama tidak terjadi perpindahan/penambahan tempat uji.
5.6. KUOTA
Secara elektronik dalam Aplikasi Registrasi UKMPPDH, Panitia Nasional akan menetapkan jumlah
kuota untuk Uji CBT dan Uji OSCE berdasarkan hasil visitasi dan uji coba. Dikarenakan adanya
penambahan fasilitas, Panlok dapat mengajukan penambahan kuota secara tertulis kepada PN
UKMPPDH selambat – lambatnya 20 hari sebelum pendaftaran UKMPPDH periode terdekat ditutup
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DAFTAR TILIK PERSIAPAN UJI CBT
Institusi tempat uji kompetensi : ………...……………………………………………………
Tanggal uji kompetensi
: ………...……………………………………………………
Aktivitas
Tanggal
H-45 : Menetapkan tempat Uji Teori, mengirim surat permohonan
izin pemakaian tempat (bila tempat bukan milik sendiri).

√

H-45 s.d. H-30 : Persiapan Peralatan.
H-30 : Menginstal/memeriksa Aplikasi dan melakukan
setting awal.
H-14 : Menyerahkan Data Kesiapan Uji Teori (1.A)
kepada Koordinator Pendaftaran dan Administrasi.
H-6 : Menerima daftar dan data peserta dari Koordinator
Pendaftaran dan Administrasi.
H-3 : Pengecekan akhir ruangan, peralatan, komponen
pelaksana, aplikasi, listrik cadangan/ genset.
H-3 : Melakukan pengaturan aplikasi (setting uji).
H-3 : Tenaga Pendukung menempelkan Tanda Ruang Uji
Kompetensi , Tanda Ruang Penyimpanan/Locker ,
Tanda Ruang Karantina, Tanda Ruang Toilet di tempat masingmasing.
H-3 : Tenaga Pendukung menempelkan Denah Meja Ruang
UKMPPDH dilengkapi keterangan nomor pesertanya (dibawah
Tanda Ruang Uji Kompetensi).
H-1 : Menandatangani dan menyerahkan daftar tilik ini kepada
Ketua Panitia Lokal UKMPPDH

Tanda tangan Koordinator Uji CBT

Tanda tangan Operator TI lokal
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DATA KESIAPAN UJI CBT

1.A

Nama Center IPDH (Institusi Pendidikan Dokter Hewan )
Rencana Jumlah Peserta
Jumlah Ruangan yang akan digunakan
Pemilik Ruangan
IP (bila CCTV/Webcam via IP
Jumlah Gelombang penyelenggaraan

RUANG PERTAMA CBT
Nama Ruangan
Jumlah Komputer
Jumlah Peserta
Waktu Pelaksanaan

RUANG KEDUA CBT
Nama Ruangan
Jumlah Komputer
Jumlah Peserta
Waktu Pelaksanaan
Koordinator Uji CBT

----------------------------------*formulir ini diserahkan kepada Koordinator Pendaftaran Lokal dan Administrasi Panitia Lokal
selambat-lambatnya 14 hari sebelum saat pelaksanaan uji untuk dikirim beserta berkas
pendaftaran
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DAFTAR TILIK PERSIAPAN OSCE
Institusi tempat uji kompetensi : ………...……………………………………………………
Tanggal uji kompetensi : ………...……………………………………………………
Aktivitas
Tanggal
H-45 : Menetapkan tempat pelaksanaan Uji OSCE dengan
memperhatikan
persyaratan ruangan dan peralatan, sekaligus melakukan pengecekan
ketersediaan dan kehandalan alat.
H-14 : Mengisi dan menyerahkan Data Kesiapan Uji OSCE (2.A) kepada
Koordinator Pendafataran dan Administrasi.
H-14 s.d H-8 : Pengarahan dan penyegaran/ penyamaan persepsi penguji
OSCE serta input data penguji OSCE.
H-7 : Koordinator menerima daftar alat.
H-6 : Menerima data peserta dari Koordinator Pendaftaran dan
Administrasi.
H-6 : Pengaturan administrasi uji OSCE di aplikasi.
H-3 : Melakukan pengecekan persiapan kondisi station beserta sarana
dan prasarana pendukungnya.
H-3: Melakukan pengecekan kesiapan Penguji, Pengawas, hewan
standar uji, tenaga laboran/paramedis dan tenaga pendukung.
H-3 : Merencanakan dan mempersiapkan penyediaan tenaga listrik
cadangan beserta operator (genset dan operator).
H-3 : Mempersiapkan CCTV/Webcam di semua station terhubung
dengan
akses internet melalui IP ke Panitia Nasional UKMPPDH
H-3 : Berkoordinasi dengan Tenaga Pendukung menempelkan Tanda
Ruang Station, Tanda Ruang Penyimpanan/Locker , Tanda Ruang
Karantina, Tanda Ruang Toilet, Denah Ruangan, Tanda Panah di tempat
masing-masing.
H-1 : Memastikan ruangan siap dan steril untuk pelaksanaan ujian.
H-1 : Menetapkan soal untuk tiap station.
H-1 : Mempersiapkan alat di setiap station.

√

DENGAN MENANDATANGANI INI KOORDINATOR UJI OSCE
DAN
OPERATOR TI LOKAL
TELAH MELAKUKAN SEGALA PERSIAPAN SESUAI PROSEDUR DAN YAKIN PADA SAAT
PELAKSANAAN TIDAK AKAN TERDAPAT GANGGUAN YANG DIAKIBATKAN
KETIDAKCERMATAN SAAT PERSIAPAN.
Tanda tangan
Tanda tangan
Koordinator Uji OSCE
Operator Teknologi Informasi Lokal
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DATA KESIAPAN UJI OSCE
Nama Perguruan Tinggi
Rencana Jumlah Peserta
Jam Uji Praktik akan berakhir (waktu lokal)
Ruang/Area Pararel*

..... : …. WIB/WITA/WIT
5 station (per station parallel)

*hanya diisi bila Uji Praktik akan dilaksanakan secara pararel di area/ruang terpisah pada
waktu yang bersamaan
STATION SATU
Nama Ruangan/Area
Jumlah Peserta
Waktu
STATION DUA
Nama Ruangan/Area
Jumlah Peserta
Waktu
STATION TIGA
Nama Ruangan/Area
Jumlah Peserta
Waktu
STATION EMPAT
Nama Ruangan/Area
Jumlah Peserta
Waktu
STATION LIMA
Nama Ruangan/Area
Jumlah Peserta
Waktu
Tanda tangan
Koordinator Uji OSCE

Tanda tangan
Ketua IPDH

*formulir ini diserahkan kepada Koordinator Pendaftaran Lokal dan Administrasi Panitia Lokal
selambat-lambatnya 14 hari sebelum saat pelaksanaan UKMPPDH untuk dikirim beserta berkas
pendaftaran.
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F. KELEMBAGAAN PANITIA PELAKSANA LOKAL UKMPPDH
6.1. KETENTUAN UMUM
Sebagai pelaksana Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan (UKMPPDH) berupa Uji
CBT dan Uji 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.
6.1. KOMPONEN
Komponen Panlok UKMPPDH terdiri dari Ketua IPDH, Koordinator Uji (CBT dan OSCE) dan
seperangkat tim masing-masing jenis uji UKMPPDH, Admin Pendaftaran, Pembuat Soal lokal yang tidak
bisa dirangkap tugas-tugasnya. Anggota Panitia Nasional UKMPPDH dilarang menjadi Panlok
UKMPPDH, terlibat dalam penyelenggaraan UKMPPDH di Tingkat IPDH. Koordinator uji adalah tenaga
pendidik yang ditunjuk oleh Dekan.
6.2. ORGANIGRAM LEMBAGA PANITIA LOKAL
KETUA
(Dekan/ Wakil Dekan/ Ketua Program
Studi)
Pembuat soal lokal

Admin Pendaftaran

•
•
•

Koordinator Uji CBT dan
Uji OSCE (2 orang)

Pengawas Lokal Uji CBT/ Penguji Uji OSCE
Operator TI lokal
Pendukung (Tenaga Administrasi,
Laboran/Paramedik, Pelatih Klien Standar)

6.3. PENDAFTARAN DAN ADMINISTRASI
Pendaftaran terpusat pada Sistem UKMPPDH yang secara kolektif dikoordinir oleh admin
pendaftaran dari IPDH masing2.
6.4. LEGALITAS
6.4.1. SURAT KEPUTUSAN
Panlok UKMPPDH dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan
IPDH/ Ketua selambat-lambatnya 2 bulan sebelum proses pendaftaran peserta UKMPPDH dimulai. Surat
35

Keputusan pembentukan Panlok UKMPPDH dapat berlaku hanya untuk satu kali uji atau sampai batas
waktu/kondisi yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut.
Surat Keputusan pembentukan Panlok UKMPPDH ditembuskan/disampaikan kepada Panitia
Nasional UKMPPDH bersama-sama dengan berkas pendaftaran UKMPPDH. Prosedur ini tetap dilakukan
walaupun tidak ada perubahan surat keputusan dari yang dikeluarkan pada saat periode UKMPPDH
sebelumnya.

6.5. PENDAFTARAN ADMIN PRODI
Admin Pendaftaran yang ditunjuk Dekan, yang memiliki mahasiswa calon peserta UKMPPDH
wajib mendaftar sebagai Admin Prodi secara online, baik yang akan menyelenggarakan sendiri
UKMPPDH maupun yang tidak. Sebelum melakukan pendaftaran Admin Prodi, pastikan SK Panlok telah
ada dan ditandatangani oleh pimpinan IPDH. Prosedur ini berlaku pula manakala dilakukan pengantian
Admin Pendaftaran yang diikuti pergantian username dan password.

6.6. PELAPORAN
Satu hari sebelum hari pelaksanaan UKMPPDH, Ketua Panlok UKMPPDH akan menerima
laporan tertulis sebagai berikut :
1. Formulir Pendaftaran/Administrasi Panitia Lokal dari Admin Pendaftaran.
2. Formulir Uji CBT atau Uji OSCE Panitia Lokal dari Koordinator Uji.
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G. ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN UJI CBT DAN UJI OSCE UKMPPDH

7.1. ADMINISTRASI
Administrasi UKMPPDH akan menjadi tanggung jawab dari Admin Pendaftaran Panlok
UKMPPDH, meliputi :
1. Mendaftarkan email ke Panitia Nasional UKMPPDH yang akan digunakan untuk menerima
seluruh surat dari Panitia Nasional UKMPPDH terkait pelaksanaan UKMPPDH untuk dicetak
(print-out) kemudian diserahkan kepada pimpinan IPDH melalui jalur resmi atau kepada penerima
yang dituju.
2. Mengunggah SK Panlok UKMPPDH per periode ujian.
3. Membuat usulan anggaran biaya pelaksanaan UKMPPDH untuk diajukan ke Ketua Panlok yang
kemudian diajukan ke pimpinan IPDH dengan besaran biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku
di masing-masing IPDH.
Usulan anggaran tersebut meliputi :
a. Biaya visitasi dan ujicoba tempat uji bagi IPDH yang belum pernah mendapat ketetapan
sebagai Center UKMPPDH atau bagi IPDH yang memindahkan lokasi center UKMPPDH.
b. Biaya pendaftaran dan administrasi, meliputi :
- Biaya pengumuman UKMPPDH.
- Biaya pembuatan tanda pengenal.
c. Biaya persiapan, meliputi :
- Biaya rapat persiapan.
- Biaya pelatihan penguji lokal.
- Biaya tiket dan hotel panitia lokal yang mengikuti pelatihan/rapat di tingkat nasional.
d. Biaya pelaksanaan, meliputi :
- Biaya pembelian bahan dan alat habis pakai uji OSCE.
- Biaya konsumsi penyelia pusat, panlok, klien standar, dan penguji eksternal.
- Biaya antar jemput penyelia pusat dan penguji eksternal.
e. Biaya pasca pelaksanaan, meliputi:
- Biaya pengiriman berkas pengajuan sertifikat kompetensi dan surat tanda registrasi.
- Biaya tiket dan hotel panitia lokal yang mengikuti standar setting/rapat evaluasi di tingkat
nasional.
f. Honorarium, meliputi:
- Honorarium panitia lokal.
- Honorarium penguji lokal
- Honorarium klien standar
- Honorarium komponen lokal yang mengikuti pelatihan nasional (opsional)
4. Melakukan kontak dengan Penyelia Pusat dan Penguji Eksternal untuk penjemputan dari tempat
kedatangan ke hotel/lokasi uji serta dari hotel/lokasi uji ke tempat kepulangan.
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7.2. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN
Pendaftaran peserta UKMPPDH dilaksanakan oleh Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH di
masing-masing IPDH.
7.2.1.. JADWAL PROSES PENDAFTARAN
Jadwal proses pendaftaran UKMPPDH akan dikirim melalui email yang dikelola oleh Admin
Pendaftaran Panlok UKMPPDH yang sudah didaftarkan ke Panitia Nasional UKMPPDH. Berdasarkan
patokan tersebut, Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH menetapkan jadwal sebagai berikut :
SEBELUM DAN SELAMA MASA PENDAFTARAN UKMPPDH.
a. Bagi IPDH yang tidak akan menyelenggarakan UKMPPDH, harap melakukan penjajakan dan
pengiriman surat resmi untuk menitipkan mahasiswanya di IPDH lain.
b. Publikasi jadwal UKMPPDH dengan cara menempelkan poster pengumuman serta
pencantuman dalam situs resmi IPDH.
c. IPDH menyiapkan SK Panlok UKMPPDH, daftar nama penguji lokal, penyelia pusat, penguji
eksternal yang akan bertugas periode tersebut.
SELAMA MASA PENDAFTARAN UKMPPDH.
Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH mendaftarkan calon peserta secara online dan kolektif, berbasis
data yang terdapat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Admin Pendaftaran Panlok
UKMPPDH menerima :
a. Formulir Uji CBT dan OSCE Panitia Lokal dari Koordinator Uji.

PADA SAAT PENUTUPAN PENDAFTARAN
Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH :
a. Melakukan pengisian formulir secara online dan mencetaknya.
b. Mencetak daftar peserta.
c. Bagi IPDH yang akan menitipkan pesertanya di IPDH lain harus menyertakan “surat kesediaan
menerima peserta titipan” dari IPDH tujuan.
d. Melakukan scanning dokumen-dokumen tersebut setelah ditandatangani oleh Pimpinan IPDH.
e. Melakukan prosedur penutupan pendaftaran di aplikasi pendaftaran serta mengunggah
dokumen pelengkap tersebut di atas ke Panitia Nasional UKMPPDH.
f. Unggahan Dokumen meliputi 3 file yaitu file formulir dan SK Panlok, file Daftar Penyelia
Pusat dan Penguji Eksternal, file Data Peserta Uji dan Surat Pernyataan Bersedia Menerima
Titipan dari IPDH tujuan untuk IPDH yang menitip.
MASA PEMBAYARAN
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Admin Pendaftaran melakukan pembayaran sesuai invoice yang diterima maksimal 2 hari setelah
menerima invoice dari Panitia Nasional. Bila belum melakukan pembayaran maka Admin Pendaftaran
tidak dapat mencetak nomor peserta UKMPPDH.

MENJELANG PELAKSANAAN UKMPPDH.
Admin Pendaftaran:
a. Mencetak Album Peserta untuk dilengkapi foto, cap panitia lokal, tanda-tangan peserta,
kemudian disimpan.
b. Mencetak Kartu Tanda Peserta dan Formulir Pendaftaran Peserta, melengkapinya dengan foto
kemudian diserahkan kepada peserta untuk Kartu Tanda Peserta, disimpan Admin
Penndaftaran untuk Formulir Pendaftaran Peserta.
c. Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH menyampaikan file daftar dan data peserta kepada
Koordinator Uji CBT dan OSCE yang berasal dari Aplikasi Online UKMPPDH.
d. Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH menggunggah daftar dan data peserta di website
masing-masing IPDH dan melakukan print out kemudian menempelkannya di Papan
Pengumuman IPDH yang mudah terlihat oleh peserta
e. Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH membuat tanda pengenal (name tag) untuk seluruh
komponen Panlok UKMPPDH meliputi Penyelia Pusat, Penguji Eksternal, Pengawas lokal,
Teknologi Informasi.
f. Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH mencetak (print out) Nomor Peserta dan Sandi Uji
CBT dan / atau OSCE kemudian diserahkan kepada Koordinator Uji CBT dan OSCE
g. Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH mencetak (print out) daftar hadir peserta.
h. Mengkonfirmasi penjemputan Penyelia Pusat dan Penguji Eksternal.
Sehari menjelang pelaksanaan UKMPPDH, Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH melaporkan seluruh
aktivitas persiapan kepada Ketua Panlok.
Pada hari saat UKMPPDH Admin Pendaftaran Panlok UKMPPDH membagikan tanda pengenal (name
tag) untuk seluruh komponen Panlok UKMPPDH, Penyelia Pusat, Penguji eksternal dan membagikan
honorarium, serta menjadi petugas presensi pada saat Uji CBT dan OSCE.
7.2.2. PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
1. Calon peserta ujian adalah :
i. WNI yang menjadi mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan (PPDH) yang terdaftar
pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti).
ii. WNA yang menjadi mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan (PPDH)yang terdaftar
pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD- Dikti).
iii. Telah menyelesaikan ujian akhir Pendidikan Profesi Dokter Hewan
2. Calon peserta didaftarkan di IPDH tempatnya mengikuti pendidikan selama ini. Apabila IPDH
tersebut tidak menyelenggarakan/IPDH tersebut melebihi kuota peserta pelaksanaan UKMPPDH,
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3.
4.
5.

6.

harus meminta persetujuan tertulis untuk menitipkan mahasiswanya di IPDH lain dari pimpinan
IPDH tujuan.
Dekan/ Ketua Program Studi menerbitkan surat keterangan bahwa calon peserta terkait adalah
mahasiswa institusi Pendidikan Dokter Hewan.
Pendaftaran peserta dilakukan online dan secara kolektif oleh Admin Pendaftaran Panitia Lokal
UKMPPDH di IPDH asal mahasiswa kepada Panitia Nasional UKMPPDH.
Admin Pendaftaran mengirimkan file excel ke alamat email Panitia Nasional UKMPPDH
berisi keterangan tentang nomor induk mahasiswa, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal
lahir, tahun masuk, nomor handphone, alamat email, ujian yang akan diikuti (CBT dan/atau
OSCE), status first taker/retaker, fotokopi KTP/SIM/Paspor dan asal institusi sesuai
Lampiran.
Dokumen pendukung registrasi calon peserta ujian dikirimkan melalui pos ke alamat
sekretariat Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
Dokumen pendukung tersebut terdiri dari:
• Fotokopi ijazah SKH
•

Surat Keterangan Dekan/Ketua Program Studi bahwa mahasiswa yang didaftarkan
untuk mengikuti uji kompetensi telah menyelesaikan Ujian Akhir Program Profesi
Dokter Hewan.
• Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar yang telah diberi identitas di bagian
belakang foto.
• Hasil cetakan file email tentang data peserta yang telah dikirimkan sebelumnya.
7. Institusi pendidikan peserta akan melakukan transfer biaya ujian sejumlah mahasiswa institusi
tersebut yang akan melaksanakan uji kompetensi CBT dan OSCE.
8. Jadwal pendaftaran calon peserta uji kompetensi dibuka selama 14 hari dan dilakukan H - 45
sebelum pelaksanaan UKMPPDH

7.2.3. PENUTUPAN PENDAFTARAN DAN PENGIRIMAN DAFTAR PESERTA
Setelah semua calon peserta terdaftarkan, maka Admin Pendaftaran melakukan penutupan pendaftaran
sebelum/ pada saat masa akhir pendaftaran. Admin Pendaftaran segera mengirim daftar peserta dan
dokumen pendukung ke Panitia Pusat UKMPPDH pada H+1 penutupan pendaftaran.
7.2.4. PEMBAYARAN PENDAFTARAN
Setelah pendaftaran ditutup, 2 hari kemudian Admin Pendaftaran mengecek penerbitan invoice, setelah
invoice diterima lakukan pembayaran
7.2.5. PENCETAKAN KARTU PESERTA DAN FORMULIR PENDAFTARAN
Setelah bukti pembayaran diunggah, Panitia Nasional UKMPPDH akan menempatkan peserta di tempat
uji yang dipilih berdasarkan dokumen pelengkap yang telah diunggah Panitia Lokal pada saat penutupan
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pendaftaran. Setelah itu Panlok dapat melakukan pecetakan Formulir Pendaftaran Peserta, Album Peserta,
dan Kartu Tanda Peserta. Pencetakan Kartu Peserta dan Formulir Pendaftaran dilakukan Admin
Pendaftaran pada IPDH asal mahasiswa bukan IPDH dimana mahasiswa akan mengikuti uji.
7.2.6. PENYERAHAN DATA PESERTA
Tujuh hari sebelum pelaksanaan UKMPPDH, Admin Pendaftaran Panitia Lokal UKMPPDH
menyampaikan file daftar dan data peserta kepada Koordinator Uji untuk penetapan pembagian peserta
per sesi uji.

7.3. PERSIAPAN PENYELIA PUSAT DAN PENGUJI EXTERNAL
7.3.1.

PENYELIA PUSAT

Admin Pendaftaran paling lambat mengkonfirmasi jadwal kedatangan dan kepulangan Penyelia Pusat
pada H-3 pelaksanaan uji. Terhadap Penyelia Pusat, panitia lokal wajib:
1. Menyiapkan penjemputan dan pengantaran dari dan ke bandara serta lokasi uji.
2. Menjaga keselamatan.
3. Menyediakan konsumsi.
4. Panitia Nasional menyiapkan hotel, transportasi dan honorarium Penyelia Pusat.
Admin Pendaftaran dalam kurun waktu maksimal H+2 setelah uji selesai, mengirimkan:
a. Bukti pembayaran asli dari hotel.
b. Tiket dan boarding pass asli dari Penyelia Pusat
7.3.2. PENGUJI EXTERNAL

Admin Pendaftaran paling lambat mengkonfirmasi jadwal kedatangan dan kepulangan Penguji External
pada H-3 pelaksanaan uji. Terhadap penguji external, panitia lokal wajib:
1. Menyiapkan penjemputan dan pengantaran dari dan ke bandara serta lokasi uji.
2. Menjaga keselamatan.
3. Menyediakan konsumsi.
4. Panitia Lokal menyiapkan hotel, transportasi dan honorarium Penguji external.
Admin Pendaftaran dalam kurun waktu maksimal H+2 setelah uji selesai, mengirimkan:
a. Bukti pembayaran asli dari hotel.
b. Tiket dan boarding pass asli dari Penguji external
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H. PELAKSANAAN UJI CBT

8.1. PERSIAPAN PELAKSANAAN
Semua tahapan persiapan dituliskan oleh Koordinator Uji CBT dalam formulir yang diserahkan kepada
Ketua Panitia Lokal dan Penyelia Pusat sebagai laporan 1 hari sebelum pelaksanaan.
PERSIAPAN RUANGAN DAN PERALATAN
1. Selambat-lambatnya H-30 sebelum waktu pelaksanaan, Koordinator Uji CBT melakukan
persiapan ketersediaan ruang uji dan sistem Teknologi Informasi, meliputi:
a. Penyiapan semua workstation.
b. Penyiapan LAN.
c. Penyiapan CCTV, berikut koneksi internetnya.
d. Penyiapan sarana audio.
e. Penyiapan sistem sirkulasi udara.
f. Penyiapan cadangan listrik (UPS dan Genset)
2. Persiapan ruangan Uji CBT dilaporkan dengan mengisi dan memberikan formulir selambatlambatnya H-13 sebelum hari pelaksanaan kepada Admin Pendaftaran Panitia Lokal masingmasing.
3. Persiapan lokasi ujian
•
•

•
•

Pengaturan tempat duduk/workstation dan jadwal ujian peserta
Workstation disusun dalam jarak minimal 1 meter baik ke depan, ke belakang dan
ke samping dari tempat duduk peserta lainnya. Jarak dan keadaan ini diharapkan
mencegah peserta bisa bekerja sama, berkomunikasi ataupun melihat hasil
pekerjaan peserta lain.
Jika tidak memenuhi point diatas, workstation peserta ujian disusun berdasarkan
situasi dan kondisi ruangan dan disetujui oleh Penyelia Pusat .
Posisi tempat duduk peserta diatur seperti bagan berikut:
5

6

15

16

25

4

7

14

17

24

3

8

13

18

23

2

9

12

19

22

1

10

11

20

21

Meja Pengawas

Gambar. Posisi tempat duduk peserta
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•

Peserta ujian WAJIB mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan gelombang ujian yang
telah ditentukan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter Hewan.
• Peserta ujian WAJIB menyetujui dan mematuhi jadwal ujian pengganti yang ditetapkan
oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan melalui
Penyelia Pusat, apabila terjadi kegagalan ujian pada jadwal UKMPPDH nasional.
• Peserta ujian tidak diperkenankan mengubah jadwal dan gelombang ujian yang telah
ditetapkan.
• Peserta mengikuti briefing pada H-1 sebelum pelaksanan UKMPPDH.
4. Perlengkapan di Ruang Ujian
a.

Kartu Peserta Ujian

Kartu Identitas yang mengandung foto peserta
5. Koordinator Uji CBT diharapkan dapat menyiapkan peralatan berikut ini:
b.

a.

Album peserta

b. Gunting
c.

Alat tulis

d. Kartu nomor untuk setiap workstation
e.

Tempat sampah

f.

Kartu penitipan tas/peralatan pribadi

g. Penunjuk jalan menuju Ruang Karantina dan Ujian
h. Meja/tempat peserta meletakkan minuman di ruang Ujian

6. Dokumen Kelengkapan Ujian
a. Dokumen Kelengkapan Ujian berupa Berita Acara Pelaksanaan Ujian, Daftar Hadir
Komponen Ujian, Informasi User Login (untuk peserta dan Penyelia Pusat),
Formulir Evaluasi untuk Pengawas, Sarana dan Prasarana, Operator TI, dan
Koordinator CBT, serta alat tulis yang semuanya dimasukkan ke dalam tas
dokumen panitia yang telah disediakan.
b. Tas dokumen panitia diberi penanda lokasi ujian dan identitas Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
7. Perlengkapan lain
Penyelia Pusat membawa perlengkapan lain seperti:
a.

Daftar hadir peserta H-1 dan Daftar hadir ujian

b. Kartu peserta ujian yang harus ditandatangani oleh peserta di depan Penyelia Pusat dan

Koordinator Uji CBT.
c.

Daftar Tilik H-1PersiapanUji Kompetensi.

d. Honorarium komponen ujian.

Perlengkapan ini dimasukkan ke dalam tas administrasi penyelia pusat.
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PERSIAPAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK PENUNJANG CBT
PERANGKAT KERAS
•
•

•
•
•

Koordinator CBT bersama operator TI lokal menunjukkan ruang ujian/laboratorium komputer
dan perangkat penunjang lainnya kepada Penyelia Pusat pada H-1 sebelum ujian.
Penyelia Pusat bekerjasama dengan koordinator CBT dan operator TI lokal memeriksa dan
mempersiapkan keadaan workstation dan topologi jaringan sesuai dengan syarat yang telah
ditentukan dalam pelaksanaan CBT.
Operator TI lokal mengamankan port pada workstation, dengan menempel lubang port
dengan selotip kertas, sehingga tidak dapat digunakan selama ujian.
Koordinator CBT memastikan penempelan kartu ujian di ujung kanan atas meja workstation.
Bersama-sama Koordinator CBT, operator TI dan pengawas lokal memeriksa kesiapan
workstation meliputi:
o

Bebas virus (antivirus terpasang dengan update terbaru), dan melakukan cek status software
antivirus, jadwal update dan pembersihan virus.

o

Memastikan Mozilla FirefoxTM versi 64 keatas dan memastikan terhubung dengan internet
melalui mengetikkan alamat situs tertentu.

o

Memastikan Aplikasi DeepfreezeTM atau Shadow DefenderTM terpasang dan aktif melalui
melakukan cek pada Task Bar (pojok kanan bawah monitor) terdapat ikon ”beruang”

o

Memastikan Slot USB secara fisik ditutup dengan menggunakan stiker isolasi dan
secara sistem dinonaktifkan.

o

Memastikan terdapat cadangan listrik UPS dimasing-masing workstation

o

Memastikan Monitor (brightness, contrass), keyboard dan mouse (klik dan scroll)
dapat berfungsi secara baik.

o

Memastikan Meja dan kursi berfungsi secara baik

PEMBANGKIT LISTRIK ALTERNATIF (GENSET)
•
•
•

Koordinator CBT bersama-sama dengan operator TI lokal menunjukkan lokasi dan kesiapan
serta memastikan Genset dapat berfungsi kepada Penyelia Pusat pada H-1 sebelum ujian .
Koordinator CBT menjamin penyediaan bahan bakar dan fungsional Genset selama proses
ujian berlangsung.
Penyelia Pusat menetapkan dan meyakinkan bahwa Genset dan UPS berfungsi optimal serta
siap menunjang pelaksanaan ujian pada H-1 sebelum ujian.

8.2. STANDARISASI PERANGKAT PENUNJANG UJIAN
a. Untuk CBT Center Baru, H-50 sebelum hari ujian, dilakukan visitasi dan pertemuan persiapan
lokasi ujian oleh Penyelia Pusat dan operator TI pusat kepada Koordinator CBT dan operator TI
lokal dan pada H-45 sebelum hari ujian, dilakukan penetapan lokasi uji oleh Panitia Pusat.
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b. Satu hari sebelum hari ujian (H – 1) dilakukan pertemuan pengarahan oleh Penyelia Pusat kepada
Koordinator Uji CBT dan Pengawas lokal. Materi yang disampaikan adalah:
• Penjelasan mengenai peraturan dan tata tertib ujian.
• Pembagian tugas Koordinator Uji CBT, Operator TI lokal dan Pengawas Lokal.
• Pembagian tugas area pengawasan.
• Rencana pengaturan tempat duduk peserta ujian dan rencana urutan workstation.

c. Materi briefing peserta yang disampaikan dan disiapkan pada H-1 pelaksanaan ujian meliputi:
• Penjelasan mengenai peraturan dan tata tertib ujian kepada calon peserta.
• Pemberian informed consent kepada calon peserta ujian perihal pelaksanaan uji coba aplikasi

CBT.
• Inventarisasi kesiapan perangkat penunjang ujian (ruang ujian, workstation, fasilitas
pembangkit listrik lokasi ujian, topologi jaringan, dan aplikasi CBT).
• Penyelia Pusat disaksikan oleh Koordinator Uji CBT dan Operator TI Lokal
mendemontrasikan penggunaan aplikasi CBT kepada calon peserta ujian.
d. Perangkat lunak
• Koordinator uji CBT, pengawas lokal, operator TI lokal serta disaksikan oleh Penyelia Pusat
memeriksa dan memastikan bahwa semua workstation dapat digunakan dengan baik.
e. Setelah pemeriksaan selesai, Koordinator uji CBT mengamankan akses masuk ke dalam ruang
ujian H-1 sebelum ujian dimulai, dan membuka akses ke dalam ruang ujian 1 jam sebelum ujian
dimulai.
Spesifikasi

TOPOGRAFI JARINGAN

Contoh Topologi Jaringan CBT untuk 20 unit workstation
yang terkoneksi
1. 20 unit PC
2. 3 unit Switch/HUB
- Switch/ HUB1:
10/100/1000 Mbps 5 port
- Switch/HUB 2 dan 3:
10/100/1000 Mbps 20 port
3. 1 unit Applications Komputer : Core i3, ethernet
10/100/1000 Mbps
4. 1 unit Router Mikrotik: DHCP Server dan DNS
Server diaktifikan
5. - Koneksi Application server: Switch/HUB1-2-3:
Kabel UTP CAT 6 (Gigabit)
- Koneksi Switch/HUB 2 dan 3 ke PC : UTP CAT 5

-

Koneksi Router: Switch/HUB 1 10/100/1000
Mbps
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8.3. PERSIAPAN PESERTA UJIAN
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Peserta ujian WAJIB melakukan registrasi ulang/verifikasi pendaftaran pada H-1 dengan
dilanjutkan pengambilan nomor, tanda tangan bukti/berita acara pengambilan nomor peserta
dengan menunjukkan tanda pengenal diri yang mencantumkan foto dan tanda tangan peserta.
Pengambilan nomor ujian tidak dapat diwakilkan.
Peserta ujian WAJIB melakukan peninjauan ruang ujian dan ruang karantina dengan tidak masuk
ke ruangan pada H-1.
Peserta ujian WAJIB mengikuti pengarahan tentang persiapan, tata tertib pelaksanaan ujian dan
demonstrasi program pada H-1.
Peserta ujian WAJIB mematuhi pembagian gelombang ujian sesuai dengan yang ditetapkan oleh
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
Peserta ujian tidak dapat mengubah giliran gelombang ujian yang telah ditetapkan oleh Panitia
Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
Peserta ujian gelombang ke-1 WAJIB tiba di lokasi ujian selambat-lambatnya pukul 7.00 WIB
(1 jam sebelum ujian berlangsung) dengan merujuk kepada penunjuk waktu yang terdapat di
lokasi ujian.
Peserta ujian gelombang ke-2 WAJIB tiba di lokasi ujian selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB
(1 jam sebelum ujian berlangsung) dengan merujuk kepada penunjuk waktu yang terdapat di
lokasi ujian.
Peserta WAJIB menyetujui dan mematuhi tata tertib pelaksanaan ujian
Apabila terjadi kegagalan ujian, Peserta ujian WAJIB menyetujui dan mematuhi jadwal
pelaksanaan ujian pengganti sesuai dengan alur pelaksanaan ujian pengganti yang
ditentukan oleh Panitia Pusat UKMPPDH.

PERSIAPAN PENGIRIMAN DOKUMEN KELENGKAPAN UJIAN KE CENTER UJI
CBT
•

Dokumen Kelengkapan Ujian dibawa oleh Penyelia Pusat pada satu hari sebelum Ujian.

•

Keberangkatan Penyelia Pusat diatur oleh sekretariat Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan

8.4. PERSIAPAN APLIKASI UJI CBT
H-30 sebelum waktu pelaksanaan Uji CBT, Koordinator Uji CBT mengintruksikan Operator Teknologi
Informasi untuk memeriksa Aplikasi Uji CBT di workstation dan melakukan proses pengaturan (setting)
awal pada Aplikasi Uji CBT di setiap workstation.
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INPUT DATA PESERTA
H-7 sebelum hari pelaksanaan, Admin Pendaftaran akan menyampaikan daftar dan data peserta kepada
Koordinator Uji CBT (daftar/data peserta UKMPPDH). Daftar dan data ini kemudian diinput oleh
Operator Teknologi Informasi ke dalam Aplikasi Uji CBT.
EVALUASI DAN PERSIAPAN H-4
Semua aktivitas evaluasi dan persiapan H-4 ditulis dalam Formulir, terdiri dari evaluasi dan persiapan
yang dilakukan oleh Koordinator Uji CBT dan Operator Teknologi Informasi. Evaluasi dan Persiapan H4 yang dilakukan Koordinator Uji CBT terdiri dari :
1. Melakukan pengecekan persiapan kondisi ruangan ujian beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
2. Melakukan pengecekan kesiapan Pengawas lokal, Operator Teknologi Informasi dan tenaga
pendukung.
3. Berkoordinasi dengan Operator Teknologi Informasi lokal untuk : melakukan pengecekan komputer
dan jaringan intranet (LAN/Wi Fi), memastikan CCTV dengan akses internetnya terkoneksi melalui
IP public, Aplikasi Uji CBT menggunakan Firefox versi 64 telah terinstal dan dapat dibuka pada
semua workstation.
4. Merencanakan dan mempersiapkan penyediaan tenaga listrik cadangan (genset dan UPS) beserta
operatornya.
Evaluasi dan Persiapan H-4 yang dilakukan Operator Teknologi Informasi lokal terdiri dari :
1. Mempersiapkan komputer dan jaringan intranet.
2. Mempersiapkan CCTV terhubung dengan akses internet melalui IP public.
3. Mempersiapkan ruangan dan komputer cadangan (10% dari jumlah peserta).
4. Melakukan pengecekan data spesifikasi Hardware dan Software computer workstation untuk peserta
uji.
5. Memastikan Aplikasi Uji CBT menggunakan browser Firefox ver 64 telah terinstal pada workstation
dan dapat dibuka pada semua workstation.
EVALUASI DAN PERSIAPAN H-1
Semua aktivitas evaluasi dan persiapan H-1 ditulis dalam Formulir, terdiri dari :
1. Berkoordinasi dengan Panitia Lokal guna menempelkan Nomor Peserta Ujian yang didapat dari
Admin Pendaftaran di masing – masing meja peserta.
2. Berkoordinasi dengan Panitia Lokal guna menempelkan Tanda Ruang Uji Kompetensi, Tanda
Ruang Penyimpanan/Locker, Tanda Ruang Karantina, Tanda Ruang Toilet di tempat masing –
masing.
3. Berkoordinasi dengan Panitia Lokal guna menempelkan Tanda Penunjuk ke arah ruang-ruang
yang digunakan
4. Berkoordinasi dengan Panitia Lokal guna menempelkan Denah Meja Ruang Uji Kompetensi yang
dilengkapi keterangan Nomor Peserta dan Nama Peserta di pintu Ruang Uji Kompetensi.
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5. Menyediakan ruang atau tempat yang aman dengan petugas khusus untuk menyimpan barang –
barang dari peserta.
6. Memastikan semua komputer peserta sudah terkoneksi dengan jaringan internet.
7. Memastikan ruangan siap dan steril untuk pelaksanaan uji.

8.5. PELAKSANAAN UJI CBT
8.5.3 PELAKSANAAN UJI
KONEKSI CCTV
• Operator Teknologi Informasi mengkoneksikan CCTV dengan internet melalui IP public
TATA TERTIB PESERTA
a. Peserta harus membawa kartu ujian dan kartu identitas (KTP, SIM atau Paspor)
b. Peserta harus memperhatikan aturan berpakaian yang rapi dan DILARANG memakai celana
berbahan DENIM, kaos T-shirt dan sandal. Apabila peserta melanggar ketentuan ini, peserta harus
mengganti hal-hal yang dilarang dalam berpakaian saat ujian.
c. Peserta dilarang membawa peralatan berikut ini ke dalam ruang ujian atau karantina:
o Personal Digital Assistants (PDA) / laptop / tablet
o Kalkulator
o Jam tangan/ Smartwatch
o Telepon selular
o Alat perekam / kamera
o Alat tulis
o Radio
o Buku referensi, catatan atau kertas
o Tas/koper, jaket, atau topi
o Rokok dan korek/pematik api
o Makanan dan minuman, kecuali air putih dalam botol transparan.
o Dompet
d. Peserta yang membawa peralatan yang tercantum dalam poin di atas, maka semua peralatan
tersebut harus disimpan dalam tas yang dititipkan di ruang penitipan, dalam keadaan tidak aktif
(off) untuk alat elektronik dan diawasi langsung oleh petugas. Peralatan di ruang penitipan akan
dikembalikan setelah peserta boleh dinyatakan pulang.
e. Peserta ujian diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi, seperti inhaler di ruang ujian, tetapi
harus dititipkan kepada pengawas lokal.
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f. Peserta ujian diperbolehkan membawa minuman dalam botol transparan yang diletakkan di
bagian depan, samping atau belakang ruang ujian. Botol minuman tidak diperbolehkan dibawa ke
workstation.
g. Peserta yang kedapatan membawa peralatan pada poin 1.3. di ruang karantina atau ruang ujian,
maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal, dan dicatat dalam berita acara oleh Penyelia
Pusat .
h. Peserta yang TERLAMBAT adalah peserta yang datang PADA SAAT LOG IN UJIAN
SUDAH BERLANGSUNG. Peserta tersebut tidak diperkenankan masuk ruangan dan
mengikuti ujian.
PESERTA MASUK RUANGAN UJIAN
a. Peserta dipersilakan memasuki ruangan ujian oleh Penyelia Pusat pada pukul
7.30WIB/08.30WITA/09.30WIT dengan menunjukkan kartu ujian.
b. Peserta memasuki ruangan ujian dengan tertib dan menempati kursi/workstation yang telah
ditentukan.
c. Masuknya peserta ke dalam ruangan diatur tidak sekaligus, akan tetapi secara berkelompok
20 orang (sejumlah workstation yang disepakati Panitia Nasional UKMPPDH) dan ditunggu
sampai kelompok tersebut tiba di tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya prosedur yang
sama diterapkan untuk kelompok berikutnya.
d. Pengawas lokal sesuai beban peserta (1:20) yang menjadi tanggung jawabnya, memeriksa
kembali pakaian dan peralatan yang dilarang dibawa masuk oleh peserta ujian ke dalam
ruangan ujian serta membantu peserta menempati workstation.
e. Peserta duduk tenang di kursi workstation dan tidak diperbolehkan mengoperasikan
komputer, terutama menekan tombol pada keyboard atau mouse, sebelum diberi aba-aba oleh
pengawas
f. Penjelasan oleh Penyelia Pusat dan Sesi Trial/Latihan (15 menit)
•

•
•
•

Setelah semua peserta ujian duduk dengan tertib, Penyelia Pusat memberikan
penjelasan mengenai tata tertib ujian, cara login, cara menjawab soal, jumlah soal, dan
lamanya waktu ujian pada sesi latihan ujian.
Penyelia Pusat mendistribusikan username dan password peserta.
Peserta melakukan login secara bersama-sama dengan panduan Penyelia Pusat dibantu
operator TI lokal
Cara Login:
o

Peserta mendapat Informasi Login yang berisi kata sandi untuk memulai CBT
o Peserta ujian akan melakukan login sebanyak 2 sesi. Sesi 1 untuk memasuki
program latihan aplikasi dengan tampilan latar belakang tulisan "LATIHAN".
Sesi 2 adalah ujian sebenarnya dengan tampilan tanpa latar belakang.
o Login dengan menggunakan nomor peserta ujian sesuai dengan yang
tercantum pada kartu ujian. Pada kolom Kata sandi diisikan/diinputkan
sesuai yang diberikan oleh Penyelia Pusat.
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•

Peserta ujian menyimpan dengan baik dokumen informasi login yang berisi kata sandi.

•

Pengawas memberi aba-aba kepada peserta untuk mencocokkan nama dan nomor ujian
yang tercantum pada layar monitor ”SURAT PENYATAAN” dengan yang terdapat
pada kartu ujian.
Apabila terdapat kesalahan login, peserta melapor kepada pengawas lokal yang ada di
dekat peserta (menjadi tanggung jawab pengawas lokal). Selanjutnya pengawas lokal
bersama operator TI lokal memandu peserta.

•

•
•

•

Apabila terdapat kesalahan pencetakan nama, dilaporkan pada berita acara yang
telah disediakan.
Penyelia Pusat memberi aba-aba kepada peserta untuk membaca Peraturan dan
Tata Tertib Pelaksanaan Uji Kompetensi. Selanjutnya Penyelia Pusat
mempersilakan peserta untuk memberikan persetujuan dengan mengklik ikon
tombol. Jika tidak menyetujui maka peserta tidak dapat mengerjakan soal
dan dianggap tidak lulus.
Latihan menggunakan aplikasi CBT
1) Pencocokan data peserta ujian:
a. Penyelia Pusat memberi aba-aba agar peserta mencocokkan nama

dan nomor ujian, yang tercantum pada sisi kiri atas layar monitor
dengan yang tercantum pada kartu ujian.
b. Peserta mencocokkan nama lengkap yang tercantum pada sudut kiri
atas layar monitor sesuai dengan kartu peserta ujian. Bila tidak sesuai
peserta melapor kepada pengawas lokal. Jika terdapat kesalahan
penulisan nama, peserta dapat menuliskan nama yang benar pada
berita acara yang dibawa oleh Penyelia Pusat .
c. Peserta mencocokkan Nomor Ujian (11 digit) yang tercatat pada
sudut kiri atas layar monitor dengan Kartu Ujian/Daftar Hadir Peserta
Ujian dimulai dari margin kiri.
2) Cara menjawab soal : (sesuai program yang dibuat)
• Setelah login, yang berfungsi hanya mouse klik kiri.
• Memilih jawaban soal dengan meng-klik pada lingkaran yang

disediakan pada awal pilihan jawaban.
• Program dapat menampilkan soal-soal yang belum dikerjakan untuk
memudahkan dalam menjawab soal, dengan meng-klik “Lompat ke
soal nomor”.
• Klik ikon “Ragu-ragu” pada jawaban soal, jika peserta ujian masih
ragu pada jawaban yang dipilih. Secara otomatis program akan
menampilkan tanda “?” pada menu “Lompat ke soal nomor”.
• Penetapan soal menjadi “Ragu-ragu” tidak memengaruhi jawaban
soal. Aplikasi akan mencatat/men-submit jawaban yang telah dipilih,
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•

•
•
•
•

walaupun ditetapkan sebagai “Ragu- ragu”
• Pada soal yang belum dikerjakan atau dijawab, secara otomatis
program akan menampilkan tanda “*” pada menu “Lompat ke soal
nomor”.
• Apabila soal belum lengkap dijawab, maka peserta tidak bisa mensubmit
seluruh jawaban.
• Setelah peserta menjawab semua pertanyaan, maka peserta menekan
icon “Complete/ Submit/ Finish”
Setelah sesi latihan soal selesai, Penyelia Pusat menjelaskan perihal
jumlah soal ujian sebanyak 100 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit
tanpa jeda/istirahat di antaranya.
Penyelia Pusat mempersilakan peserta ujian untuk login kembali dan
mengerjakan prosedur seperti pada sesi latihan menggunakan aplikasi.
Penyelia Pusat mengingatkan peserta untuk mengisi kuesioner
pelaksanaan Uji CBT setelah menyelesaikan ujian
Pengerjaan Soal Ujian (100 menit)
Penyelia Pusat mempersilakan peserta untuk mengerjakan soal dan peserta
menjawab soal- soal dalam waktu yang ditetapkan

WAKTU PELAKSANAAN UJIAN
•

•
•

Ujian gelombang ke-1 dilaksanakan tepat pukul 09.00 WIB/ 10.00 WITA/11.00WIT. Ujian
dilaksanakan dalam waktu 100 menit (1 soal dikerjakan selama 1 menit) tanpa ada
jeda/istirahat diantaranya.
Jeda waktu ujian antar gelombang dialokasikan 1 jam dan maksimal 1 hari terdapat 2 (dua)
gelombang ujian.
Ujian gelombang ke-2 dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB/14.00WITA/15.00WIT. Ujian
dilaksanakan dalam waktu 100 menit (1 soal dikerjakan selama 1 menit) tanpa ada jeda

•

Peserta ujian dari masing-masing gelombang dilarang saling bertemu selama di lokasi ujian.

•

•

Peserta ujian gelombang ke-1, setelah selesai mengerjakan ujian, DIWAJIBKAN
memasuki ruang karantina. Peralatan
Peserta ujian gelombang ke-1 dapat meninggalkan lokasi ujian/ruang karantina setelah
semua peserta ujian gelombang ke-2 memasuki ruang ujian.
Tidak dibenarkan mencatat/menyalin soal saat di dalam ruang karantina.

•

Peserta ujian WAJIB menjaga ketertiban dan ketenangan selama di ruang karantina

•

Peserta ujian dapat keluar dari ruang karantina untuk ke kamar kecil (toilet) khusus ruang
karantina setelah diizinkan dan didampingi oleh Panitia.
Hanya 1 orang peserta ujian yang diizinkan untuk keluar ruang karantina dan dilakukan
secara bergantian.
Kamar kecil yang dipergunakan oleh peserta ujian gelombang ke-2 WAJIB berbeda dengan
gelombang ke-1.

•

•
•
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•

Setelah mendapat koordinasi dan komando dari Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan dan peserta gelombang 2 sudah memasuki
ruang ujian, Penyelia Pusat mempersilakan peserta ujian gelombang 1 keluar dari ruang
karantina, mengambil peralatan di ruang penitipan dan meninggalkan lokasi ujian/ pulang

PENGATURAN PESERTA UJIAN GELOMBANG KE-2 DI RUANG UJIAN
•
•

•
•

Peserta ujian gelombang ke-2 HARUS telah sampai di lokasi ujian paling lambat pukul
12.00 WIB/13.00WITA/14.00WIT dan masuk ke ruang tunggu.
Peserta memasuki ruang ujian pada pukul 13.00 WIB/14.00WITA/15.00WIT, dengan
merujuk pada penunjuk waktu yang terdapat di ruang ujian. Sebelumnya peserta
menyimpan barang-barang yang tidak diperkenankan masuk ke ruang ujian di ruang
penitipan.
Peserta dilarang membawa barang-barang pribadinya ke ruang ujian, sesuai dengan yang
tercantum dalam ketentuan saat pelaksanaan ujian pada poin 1
Seluruh peserta ujian gelombang ke-2 dipersilakan untuk menuju dan memasuki ruang ujian
setelah diizinkan oleh Penyelia Pusat dan kemudian semua peserta ujian gelombang ke-1
dipersilakan meninggalkan lokasi ujian.

8.6. PENGAWASAN UJI
1. Setiap ruangan diawasi oleh Penyelia Pusat, Koordinator Uji CBT dan Pengawas lokal yang
bertanggung jawab untuk mengawasi kelompok dengan jumlah sebanyak 20 peserta ujian.
2. Setiap pengawas lokal bertanggung jawab untuk mengawasi kelompok peserta ujian yang terdiri
dari 20 orang.
3. Penyelia Pusat, Koordinator Uji CBT dan Pengawas Lokal mengawasi jalannya ujian
4. Ruangan uji dimonitor menggunakan CCTV yang terkoneksi dengan internet melalui IP Public.
5. Operator Teknologi Informasi lokal bersiap diri di tempat yang disediakan dan bertanggung jawab
untuk mengatasi gangguan teknis.
6. Selama ujian berlangsung, Penyelia Pusat, Koordinator Uji CBT dan Pengawas Lokal bertugas untuk
mengawasi peserta agar tidak melanggar Tata Tertib. Bila terjadi pelanggaran, Penyelia pusat
menulisnya di Berita Acara Pelaksanaan Uji CBT.
7. Selama ujian berlangsung, Penyelia Pusat, Koordinator Uji CBT dan Pengawas Lokal wajib mematuhi
tata tertib pengawas, yaitu :
a. Semua pengawas harus berada didalam ruang selama ujian berlangsung.
b. Para Pengawas ujian diharapkan tidak mengenakan sepatu dengan sol yang dapat
mengeluarkan suara.
c. Para Pengawas harus memposisikan handpone dalam mode getar/silent, serta tidak
diperkenankan menerima telepon dalam bentuk komunikasi suara, khusus Penyelia Pusat dapat
menerima telepon dari Panitia Nasional UKMPPDH dengan keluar ruangan ujian setelah
berkoordinasi dengan Koordinator Uji CBT.
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d. Pengawas lokal mengedarkan daftar hadir dalam bentuk album untuk ditandatangani peserta
dengan alat tulis milik pengawas lokal. Pengawas lokal memeriksa kecocokan foto dan
tandatangan saat ujian dan saat mendaftar.
8. Selama ujian pengawas lokal bertugas untuk mengawasi peserta sehingga tidak melakukan
tindakan berikut ini:
• Mencatat soal,
•

Berkomunikasi dengan orang atau peserta lain,

•

Bekerja sama dengan peserta lain dalam mengerjakan soal ujian

•

Melihat atau memperlihatkan hasil pekerjaannya kepada peserta lain

9. Setiap pengawas TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBACA SOAL PADA MONITOR
WORKSTATION kecuali jika peserta melaporkan adanya cacat soal. LAPORAN
KECACATAN SOAL DICANTUMKAN PADA BERITA ACARA PELAKSANAAN
UJIAN
10. Operator Teknologi Informasi lokal melakukan pemantauan uji sebagai berikut :
a. bersiap diri di tempat yang disediakan dan bertanggung jawab untuk mengatasi gangguan
teknis perangkat ujian
b. mengawasi kinerja topologi jaringan workstation
c. Memantau peserta yang sudah mulai mengerjakan ujian di halaman Sesi Ujian.
d. Menambahkan waktu uji jika diperlukan setelah mendapatkan ijin dari Penyelia Pusat.
11. Pengawas lokal mengedarkan daftar hadir (presensi) peserta ujian sambil memeriksa kecocokan
kartu identitas peserta dan Kartu Peserta Ujian.
12. Pengawas lokal menyimpan arsip informasi login peserta
PESERTA MENINGGALKAN RUANG UJIAN
•
•

•

a.

b.
•

Peserta ujian diperbolehkan untuk meninggalkan ruang ujian setelah mendapat
persetujuan dari Penyelia Pusat, Koordinator uji CBT dan pengawas lokal.
Peserta ujian mendapat kesempatan untuk ke kamar kecil/toilet selama ujian berlangsung
dan harus didampingi oleh pengawas lokal. Peserta ini tidak mendapatkan waktu
tambahan untuk pengerjaan soal.
Peserta yang tidak dapat menyelesaikan ujian :
Dikarenakan sesuatu kondisi darurat dan waktu pelaksanaan ujian belum habis maka
Penyelia Pusat, Koordinator uji CBT dan operator TI lokal memeriksa workstation
kemudian menutup aplikasi uji CBT di workstation dan peserta dipersilakan untuk
meninggalkan ruangan ujian. Peserta tersebut diwajibkan masuk ke ruangan karantina
didampingi Panitia.
Dikarenakan waktu ujian habis maka aplikasi CBT secara otomatis berhenti dan
menyimpan hasil jawaban peserta yang telah dipilih.
Peserta yang menyelesaikan ujian lebih cepat > 10 menit sebelum waktu yang ditetapkan
dan telah mengklik submit jawaban maka boleh meninggalkan ruangan ujian, dengan
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•
•
•

melapor terlebih dahulu kepada Penyelia Pusat dan Koordinator Uji CBT, selanjutnya
pengawas lokal dan operator TI lokal akan memeriksa workstation. Peserta boleh
meninggalkan ruangan setelah mendapat persetujuan dari Penyelia Pusat dan Koordinator
Uji CBT. Peserta ini harus diingatkan untuk tidak menimbulkan keributan di luar ruangan
yang bisa mengganggu peserta lain. Peserta tersebut diwajibkan masuk ke ruangan
karantina didampingi Panitia.
Jika waktu ujian tersisa 10 menit maka tidak ada peserta yang boleh meninggalkan
ruangan ujian hingga sesi ujian berakhir.
Peserta ujian gelombang ke-1 yang telah menyelesaikan ujian segera meninggalkan ruang
ujian dan memasuki ruang karantina.
Peserta ujian gelombang ke-1 dilarang bertemu/berpapasan dengan peserta ujian
gelombang ke-2

PENGAWASAN PESERTA UJIAN GELOMBANG KE -1 DI RUANG KARANTINA
•
•

•

Pengawas lokal dan panitia yang ditugaskan oleh koordinator uji CBT mengawasi peserta
ujian di ruang karantina dan memastikan kehadirannya di ruang karantina.
Peserta ujian gelombang ke-1 dapat meninggalkan ruang karantina, setelah semua peserta
ujian gelombang ke-1 dipastikan lengkap hadir dan peserta ujian gelombang ke-2
memasuki ruang ujian melalui konfirmasi koordinator uji CBT.
Selanjutnya, peserta ujian gelombang ke-1 dapat mengambil kembali barang-barang pribadinya
di ruang penitipan.

8.7. PENANGANAN TERHADAP HAL YANG TIDAK DIHARAPKAN
PESERTA TIDAK MEMBAWA/KEHILANGAN KARTU TANDA PESERTA.
Peserta diminta menunjukan KTP/SIM, ditulis di Berita Acara dan peserta diizinkan masuk. Bila tidak
pula membawa KTP/SIM peserta harus dikenali dan dinyatakan benar yang bersangkutan oleh Penyelia
Pusat, Koordinator uji CBT dan Pengawas Lokal, ditulis di Berita Acara dan peserta diizinkan masuk.
PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA.
Dilaporkan kepada Penyelia Pusat, Koordinator uji CBT dan Pengawas Lokal kemudian dituliskan di
Berita Acara oleh Penyelia Pusat, peserta diizinkan melanjutkan uji CBT atas ijin Penyelia Pusat.
APLIKASI UJI CBT TIDAK BERFUNGSI KARENA GANGGUAN INTERNET LOKAL.
a. Bila terjadi sebelum uji dimulai, Operator TI memperbaiki jaringan internet dan berkoordinasi dengan
Tim TI Universitas jika tidak dapat diperbaiki. Waktu ujian dapat diundur sesuai toleransi jam sambil
menunggu perbaikan jaringan. Apabila melebihi toleransi jam, maka Penyelia Pusat berkoordinasi
dengan Panitia Pusat untuk menunda CBT atau mengubah menjadi Paper based Test. Penyelia Pusat
melaporkan kejadian di Berita Acara.
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b.

Bila terjadi saat uji berlangsung, aplikasi telah dipersiapkan untuk menyimpan jawaban soal yang
telah dikerjakan oleh peserta (auto save) dan menghentikan hitungan waktu yang tersisa. Operator TI
lokal dengan ijin Penyelia Pusat menambah waktu ujian tetapi dalam hari yang sama. Penyelia Pusat
melaporkan kejadian di Berita Acara.

GANGGUAN DI WORK STATION PESERTA.
a. Bila terjadi sebelum uji dimulai, peserta dipindahkan ke work station cadangan.
b. Bila terjadi saat uji berlangsung, aplikasi telah dipersiapkan untuk menyimpan jawaban soal yang
telah dikerjakan oleh peserta (auto save) dan menghentikan hitungan waktu yang tersisa. Peserta
dipindahkan ke work station cadangan dengan perpanjangan waktu sesuai waktu yang dibutuhkan
untuk perpindahan.
KONDISI KAHAR (FORCE MAJEUR).
a. Bila listrik mati, maka digunakan genset dan UPS sebagai sumber tenaga listrik.
b. Apabila genset dan UPS gagal berfungsi maka uji dapat ditunda untuk menunggu listrik hidup, bila
tetap tidak menyala sampai pukul 15:00 WIB maka uji CBT dinyatakan batal. Dilaksanakan uji
CBT/PBT keesokan harinya.
c. Bila terjadi bencana alam, kebakaran, kerusuhan, serta kondisi kahar lainnya, baik sebelum maupun
pada saat pelaksanaan ujian maka tindakan selanjutnya ditentukan oleh Penyelia Pusat.
d. Pada keadaan force majeur, koordinator uji CBT wajib melaporkan kepada Ketua/pimpinan
institusi dan Penyelia Pusat wajib melaporkan ke Ketua Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan, untuk bersama-sama mengatasi force majeur
tersebut

8.8. KEWENANGAN PENYELIA PUSAT DAN PENGAWAS
•

Penyelia Pusat memiliki kewenangan untuk menindak peserta yang melakukan tindakan
melanggar peraturan.

•

Penyelia Pusat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dipandang perlu
dan belum diatur pada peraturan dan tata tertib pelaksanaan CBT terkait pelaksanaan ujian,
setelah mengkomunikasikan dan mendapat persetujuan dari Ketua Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.

•

Penyelia Pusat berkewajiban untuk melaporkan kejadian tersebut pada Berita Acara

•

Pengawas ujian WAJIB menegur peserta ujian yang mengganggu peserta lain. Jika
setelah mendapatkan peringatan tetap mengganggu maka peserta tersebut dikeluarkan dari
ruang ujian dengan tanpa menimbulkan keributan. Peserta tersebut dinyatakan gagal ujian.
Pengawas ujian mencatat kejadian di Berita Acara.
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8.9. TINDAKAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAN TINDAKAN
PENYELIA PUSAT
•

Peserta dilarang bekerjasama dengan peserta lain. Jika terbukti melakukan maka tindakan
pengawas ujian adalah sebagai berikut:
a. Peserta tersebut tetap mengerjakan ujian namun dilaporkan di Berita Acara.
b.

Pengawas lokal mengkonfirmasikan kejadian tersebut kepada Penyelia Pusat .

Penyelia Pusat melaporkan kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program
Profesi Dokter Hewan dengan mencantumkan nama dan nomor peserta, waktu dan
kronologis kejadian pada berita acara pelaksanaan ujian. Kronologis ditandatangani oleh
Penyelia Pusat, Koordinator uji CBT, pengawas lokal dan peserta yang bersangkutan.
Peserta dilarang untuk membuat catatan soal, menyalin sebagian ataupun seluruh soal CBT baik
itu berupa tertulis dan atau memakai alat penyimpan data di lokasi ujian. Jika peserta terbukti
melakukan hal tersebut maka tindakan pengawas ujian adalah melaporkan kejadian dengan
mencantumkan nama dan nomor peserta di Berita Acara serta melampirkan bukti catatan atau
alat penyimpan datanya.
Semua laporan dan bukti akan dipelajari kemudian diambil tindakan yang sesuai setelah
dilakukan rapat Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
c.

•

•

8.10. GANGGUAN SAAT UJIAN
•

•

•

Gangguan dapat berupa keributan pekerjaan konstruksi, alarm kebakaran, kegiatan di ruangan
lain yang berdekatan, keributan di koridor, suhu dan pencahayaan ruangan, ataupun peserta
sendiri.
Jika terjadi gangguan maka harus diambil tindakan secepat mungkin dengan tidak menimbulkan
gangguan lebih besar terhadap peserta ujian. Jika gangguan tersebut menimbulkan kecemasan
pada sebagian besar peserta ujian maka waktu ujian bisa ditambah.
Tindakan yang dapat diambil adalah:
a.

Memindahkan lokasi ujian jika diperlukan

Meminta kegiatan di ruangan yang berdekatan untuk dipindahkan
c. Menghubungi petugas ruangan jika alarm kebakaran bukan merupakan keadaan
darurat yang sebenarnya.
Pemadaman listrik di lokasi ujian, jika hal ini terjadi, maka tindakan yang harus diambil adalah:
a. Menenangkan peserta ujian bahwa terdapat pasokan listrik alternatif berupa Genset dan
UPS yang akan menunjang pelaksanaan ujian.
b. Memastikan pasokan listrik alternatif, dalam bentuk UPS dan Genset, bekerja dengan baik.
c. Memastikan workstation yang difasilitasi UPS tetap bekerja dengan baik.
b.

•

d.

Apabila point a. sampai dengan c berjalan dengan baik, maka ujian tetap berlangsung
dengan melakukan pengawasan yang ketat pada pasokan listrik alternatif genset.
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Apabila terdapat satu atau beberapa atau semua workstation yang mati/gagal kerja karena
tidak ada pasokan listrik UPS, pengawas lokal mencatat durasi (mulai dari workstation yang
dimaksud tidak berfungsi, hingga workstation berfungsi kembali serta Penyelia Pusat mereset login peserta tersebut).
f. Apabila tidak ada pasokan Genset, maka workstation yang masih bekerja dimatikan dengan
bantuan UPS. Ujian CBT ditunda hingga terdapat pasokan listrik.
Workstation peserta yang mengalami gagal kerja, jika hal ini terjadi, maka tindakan yang harus
diambil adalah:
e.

•

a.
b.

Menenangkan peserta ujian bahwa jawaban ujian yang telah dikerjakan tetap aman atau
tidak hilang.
Koordinator uji CBT meminta operator TI lokal untuk memeriksa workstation.

Setelah memeriksa, operator TI lokal memutuskan apakah workstation perlu atau tidak untuk
diganti dengan cadangannya.
d. Pengawas lokal mencatat durasi (mulai dari peserta yang workstation-nya mengalami gagal
kerja hingga workstation dapat kembali bekerja atau peserta mendapatkan workstation
cadangan).
e. Penyelia Pusat akan melakukan reset login peserta. Peserta dapat melanjutkan pekerjaannya
dengan durasi waktu uji yang telah ditambah.
Workstation operator TI lokal yang mengalami gagal kerja. Jika hal ini terjadi, maka tindakan
yang harus diambil adalah:
a. Melaporkan kejadian ke Penyelia Pusat dan Koordinator uji CBT
b. Mengkonfirmasi penyebab workstation mengalami gagal kerja
c.

•

c.

Memutuskan penggantian workstation
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Gambar. Prosedur dan Alur Penyelesaian Permasalahan Ujian
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•

Login yang tidak berhasil, Jika hal ini terjadi, maka tindakan yang harus diambil oleh Penyelia Pusat
adalah:
Memeriksa dan memastikan kebenaran nama, nomor ujian, gelombang ujian, dan kata sandi dari
peserta ujian, dengan merujuk kepada daftar hadir yang telah ditetapkan Panitia Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
b. Apabila diketahui peserta tersebut tidak terdaftar dalam daftar hadir sesuai gelombang ujian yang
ada, yang bersangkutan diminta untuk meninggalkan/keluar dari ruang ujian.
c. Meminta Operator TI lokal untuk memeriksa catatan (log) aktifitas workstation yang ditempati
peserta.
Informasi login peserta tidak ada workstation. Jika hal ini terjadi, maka tindakan yang harus diambil
adalah:
a. Peserta melapor ke Pengawas lokal.
b. Pengawas lokal memeriksa nama lengkap dan nomor ujian peserta yang bersangkutan
dalam Daftar Hadir Peserta dengan mencocokkan dengan Kartu Ujian dan Hasil Cetak
Registrasi Online, kemudian berkoordinasi dengan Penyelia Pusat terkait database
informasi login peserta.
c. Jika telah dipastikan tidak tercecer, dan terdaftar pada daftar hadir ujian, Penyelia Pusat
menghubungi Divisi TI untuk mendapatkan informasi login pengganti.
d. Periksa identitas peserta dalam sistem yang dimaksud
e. Catat username dan password untuk diinformasikan pada peserta yang bersangkutan.
Substansi soal tidak jelas terbaca atau kesalahan soal. Jika hal ini terjadi, maka tindakan yang harus
diambil adalah:
a. Memeriksa workstation peserta yang mengalami/melaporkan adanya kesalahan soal.
b. Mencatat Nama dan Nomor Peserta Ujian yang melaporkan serta nomor soal dan
kesalahan yang terjadi pada Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
c. Memberitahu peserta tidak ada perbaikan soal dan melanjutkan pengerjaan soal sesuai
kemampuannya
Evakuasi dalam Keadaan Darurat
Koordinator uji CBT WAJIB membuat perencanaan evakuasi ataupun pemindahan ruang ujian jika
terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, ataupun alarm kebakaran palsu yang
berkepanjangan. Rencana tersebut termasuk rencana evakuasi peserta, pengawas dan panitia keluar
ruangan ujian. Penyelia Pusat dan koordinator uji CBT adalah orang terakhir yang keluar dari ruangan
jika terjadi keadaan darurat. Pengawas lokal WAJIB memperhatikan peserta tidak ada yang membawa
workstation keluar.
Penyelia Pusat WAJIB melaporkan secara kronologis semua gangguan yang terjadi di
Berita Acara dengan ditandatangani oleh koodinator uji CBT.
a.

•

•

•

•

8.11. AKHIR PELAKSANAAN UJIAN CBT
•

•

Pengawas lokal dan Operator TI lokal WAJIB memeriksa workstation terhadap adanya
kemungkinan peserta menyalin dan mencatat soal. Pada saat pemeriksaan workstation, peserta
tidak boleh meninggalkan tempat duduk serta tetap tenang dan tertib.
Peserta tidak diperkenankan keluar dari ruangan ujian sebelum dipersilakan oleh pengawas ujian.

•

Setelah dipastikan tidak ditemukan penyalinan soal pasca pengawas memeriksa semua
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•
•
•
•

workstation, peserta ujian diizinkan untuk meninggalkan ruang ujian.
Penyelia Pusat mencatat hal-hal lain yang perlu dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan
Ujian.
Operator TI lokal menutup aplikasi uji CBT di setiap workstation dan melaporkannya pada
Berita Acara.
Semua berkas administrasi dimasukkan ke dalam tas adminsitrasi.
Setelah selesai pelaksanaan ujian CBT, koordinator uji CBT wajib memberikan laporan kepada Ketua/
Pimpinan Institusi CBT Center
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I.

PELAKSANAAN UJI OSCE

9.1. VERIFIKASI DATA PESERTA UJI OSCE OLEH INSTITUSI PENDIDIKAN
TERKAIT
TUJUAN
Melakukan verifikasi data peserta uji kompetensi OSCE
RUANG LINGKUP
Sistem registrasi online uji kompetensi akan melakukan verifikasi calon peserta UKMPPDH
dengan data di pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI)
b. Berdasarkan hasil proses verifikasi, dilakukan penyusunan daftar peserta uji kompetensi OSCE.
a.

PELAKSANA
Koordinator Uji OSCE dan Panitia Lokal Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
PERALATAN/MATERIAL
Daftar nama calon peserta uji OSCE yang ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Institusi
Pendidikan Dokter Hewan (IPDH) yang bersangkutan.
b. Dokumen kelengkapan pendaftaran.
a.

Penyelesaian biaya pendaftaran yang ditunjukkan dengan bukti transfer ke rekening yang
ditetapkan
d. Daftar Mahasiswa/ Peserta sesuai dengan Pangkalan Data Perguruan Tinggi dari Dikti.
c.

e.

Sistem Informasi Pendaftaran.

9.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI KEPADA PNUKMPPDH
TUJUAN
Melaporkan hasil verifikasi kepada PN UKMPPDH
RUANG LINGKUP
Jumlah peserta yang akan mengikuti Uji OSCE
PELAKSANA
1. Ketua IPDH penyelenggara uji OSCE
2. Koordinator Uji OSCE dan Panitia Lokal
PERALATAN/MATERIAL
1. Komputer
2. Daftar nama dan daftar nomor peserta
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TAHAPAN PELAKSANAAN
• Koordinator Uji OSCE melakukan konfirmasi akhir jumlah, nomor dan nama peserta UK OSCE
dengan PN UKMPPDH (H - 14)
• Koordinator Uji OSCE melakukan pengecekan pada website PNUKMPPDH (H - 12)
9.3. PENETAPAN CENTER UJIAN OSCE BERDASARKAN ASAL INSTITUSI
TUJUAN
Menentukan Center Ujian berdasarkan asal institusi
RUANG LINGKUP
Semua OSCE Center
PELAKSANA
Panitia Nasional UKMPPDH
PERALATAN/MATERIAL
Jumlah peserta dan daftar OSCE Centre yang siap
TAHAPAN PELAKSANAAN :
• Divisi Manajemen Pelaksanaan PN UMKPPDH melakukan konfirmasi kesiapan setiap OSCE
Centre (H-45)
• Divisi Manajemen Pelaksanaan PN UMKPPDH melakukan rekapitulasi jumlah dan asal
peserta Uji OSCE (H-14)
• Divisi Manajemen Pelaksanaan PN UKMMPDH melakukan pengalokasian setiap peserta ke
OSCE Centre berdasarkan kedekatan dengan asal institusi dan atau domisili peserta (H-14)
• Divisi Manajemen PN UKMMPDH melakukan rekapitulasi jumlah peserta dan nomor peserta
Uji OSCE pada setiap OSCE Centre dan mengupload ke website PN UKMMPDH (H-12)
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9.4. BRIEFING KOORDINATOR UJI OSCE
TUJUAN
Menjelaskan briefing Koordinator Uji OSCE oleh Penyelia Pusat
RUANG LINGKUP
Koordinator Uji OSCE adalah penanggungjawab pelaksanaan uji OSCE di institusi
penyelenggara. Ketua IPDHI menetapkan seorang Koordinator Uji OSCE
berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan dan ditembuskan
kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan. Masa tugas Koordinator Uji OSCE sesuai dengan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Hewan.
PELAKSANA
•
•

Penyelia Pusat
Koordinator Uji OSCE

9.5. TAHAPAN PERSIAPAN SARANA PRASARANA OSCE
•
•
•
•

Penyiapan Gedung oleh Ketua IPDH dan Koordinator Uji Osce (H - 45)
Penyiapan Ruangan oleh Koordinator Uji Dan Panitia Lokal (H - 7)
Penyiapan Fasilitas Pendukung oleh Koordinator Uji Dan Panitia Lokal (H - 7)
Mengisolasi Area yang akan digunakan untuk Uji OSCE dari Kegiatan Lain,
Baik Akademik Maupun Non akademik, untuk Semua Lokasi Ujian di OSCE
Center (H-3). Area Yang Dimaksud Adalah Termasuk Seluruh Ruang Station,
Ruang Briefing/ Karantina Peserta, Ruang Briefing/Karantina Penguji, Ruang
Briefing/Karantina Klien Standar, Ruang Kesekretariatan, dan Area yang
digunakan untuk Timer, Penyelia Pusat, hanya Personil yang ditugaskan oleh
Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE yang Boleh Memasuki Area Uji
OSCE.
• Mempersiapkan Sarana pada setiap Station OSCE Untuk Setiap Lokasi Pada
Setiap Sesi Sebagai Berikut:
Station
Deskripsi
Materi
Sumber Daya Manusia
1
Station dengan setting • 1 ekor hewan kecil
• 1 orang penguji
ruang
• Temperatur
• 1 orang Klien Standar
tindakan untuk
• Stetoskop
• 1 orang paramedic
Diagnosa Klinik
• Ambulatoir
Hewan Kecil,
• Pen light
Anamnesa, Rekam
• Timbangan
Medis
• Meja periksa
• 1 buah Meja
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Station

Deskripsi
•
•
•

2

3

Station dengan setting
ruang periksa Dokter
Hewan untuk
Ketrampilan
Komunikasi
Professional dengan
Klien
Station dengan setting
ruang periksa Dokter
Hewan untuk Reseptir
dan Terapeutik pada
Pasien

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Station dengan
setting ruang
pemeriksaan
antemortem dan
postmortem
unggas

•

•
•
•
•
•
•

5

Station dengan
setting lokasi
Pemeriksaan
Kebuntingan pada
Hewan Besar

•

•
•
•
•

Materi
2 buah Kursi
Laptop
CCTV
Ambulatoir
Dummy/boneka
hewan
1 buah Meja
2 buah Kursi
Laptop
CCTV
Ambulatoir
Kertas Resep
1 buah Meja
2 buah Kursi
Laptop
CCTV
Monitor untuk video
kasus antemortem dan
postmortem
Laptop/ Monitor
1 ekor Unggas
Meja nekropsi
1 buah Meja
2 buah Kursi
CCTV
Monitor untuk
menampilkan soal
ujian
Hasil USG dan Hasil
PKB
1 buah Meja
2 buah Kursi
Laptop

Sumber Daya Manusia

• 1 orang penguji
• 1 orang klien standar

• 1 orang Penguji
• 1 orang

Laboran/Paramedik

• 1 orang Penguji
• 1 orang Laboran/

Paramedik

• 1 orang Penguji
• 1 orang Paramedik

9.6 PENETAPAN PENYELIA PUSAT
TUJUAN
Panduan ini untuk menetapkan penyelia pusat
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RUANG LINGKUP
•
•

Persyaratan, rekrutmen, hak dan kewajiban, kode etik Penyelia Pusat.
Penyelia Pusat akan bertugas di seluruh OSCE Center yaitu FKH dengan akreditasi A
dan B yang melaksanakan uji OSCE.

PELAKSANA
Panitia Nasional UKMPPDH
PELAKSANAAN
Panitia Nasional UKMPPDH akan menentukan Penyelia Pusat berdasarkan
usulan dari AFKHI dan Organisasi Profesi (PDHI) sesuai dengan kriteria yang
telah ditetapkan.
KEWENANGAN PENYELIA PUSAT
• Penyelia Pusat memiliki kewenangan untuk menindak peserta yang melakukan

tindakan melanggar peraturan.
• Penyelia Pusat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dipandang

perlu dan belum diatur pada peraturan dan tata tertib pelaksanaan OSCE terkait
pelaksanaan ujian, setelah mengkomunikasikan dan mendapat persetujuan dari Ketua
Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan.
• Penyelia Pusat berkewajiban untuk menuliskan kejadian tersebut pada Berita Acara
• Penyelia Pusat dan Koordinator uji OSCE WAJIB menegur peserta ujian yang

mengganggu peserta lain. Jika setelah mendapatkan peringatan tetap mengganggu
maka peserta tersebut dikeluarkan dari ruang ujian dengan tanpa menimbulkan
keributan. Peserta tersebut dinyatakan gagal ujian. Penyelia Pusat mencatat kejadian
tersebut di Berita Acara.

9.7. PERSONEL UJIAN OSCE DAN MATERIAL
PELAKSANA
a. Divisi Manajemen Pelaksana Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program

Profesi Dokter Hewan
b. Penyelia Pusat
c. Koordinator Uji OSCE
d. Operator TI lokal
e. Penguji internal
f. Penguji eksternal
g. Pelatih Klien Standar Klien Standar
h. Laboran/ Paramedik
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i. Peserta ujian
j. Panitia lokal (petugas administrasi, petugas listrik, petugas kebersihan, dll)

PERALATAN/MATERIAL
a. Ruangan sejumlah komponen dan sesi ujian (ruang penguji, klien standar, dan peserta)
b. Ruangan kendali/ Sekretariat (Penyelia pusat, Koordinator uji, dan TI lokal serta

panitia)
c. Loker penitipan barang pribadi penguji, klien standar dan peserta sesuai sesi ujian
d. Meja dan kursi penguji, klien standar, peserta, laboran/paramedik
e. Kotak atau kantong penggantung (tertutup) skenario dan instruksi peserta di pintu

station.
f. Komputer Penyelia Pusat
g. Komputer Ruang Uji beserta UPS (sejumlah station)
h. Komputer Timer (2 buah) dan panic/alarm button (terpasang di masing-masing

station)
i. Komputer untuk mengisi kuesioner peserta, pelatih klien standar, klien standar di

ruang briefing/karantina dan koordinator uji di ruang sekretariat.
j. Memiliki Local Area Network (LAN/Wifi)
k. Sound system
l. CCTV di setiap ruang station, selasar, dan ruang briefing/karantina penguji, klien standar

dan peserta
m. Materi ujian di tiap station
n. Peralatan dasar dalam ruangan praktek dokter hewan: stetoskop, masker, glove,

timbangan berat badan hewan, thermometer, senter (pen light), tissue, palu refleks,
sarung tangan, dan alkohol gliserin.
o. Alat-alat pemeriksaan kedokteran hewan sesuai dengan denah setting ruangan
berdasarkan kompetensi yang diujikan pada masing-masing station.
p. Bahan-bahan habis pakai untuk pengujian kompetensi pada masing-masing station.
q. Masing-masing station dilengkapi: tempat sampah medis dan non medis, jam

dinding, meja dokter hewan, kursi dokter hewan, kursi peserta, meja peserta, kursi
laboran/paramedic, kursi klien standar, meja pemeriksaan, timbangan, dan wastafel
serta meja dan lemari alat.

9.8. PELAKSANAAN UJI OSCE
TUJUAN
Melaksanakan uji OSCE sesuai prosedur dan praktik baik asesmen.
RUANG LINGKUP
Prosedur pelaksanaan ujian meliputi prosedur yang harus dilaksanakan mulai
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persiapan ujian, pelaksanaan ujian, dan pasca ujian.
PERSIAPAN UJIAN
PENETAPAN PENGUJI EKSTERNAL
Ketua IPDHI menetapkan Penguji Eksternal (PE) yang ditempatkan pada OSCE Center
melalui Surat Keputusan Dekan yang ditembuskan ke Panitian Nasional UKMPPDH
berdasarkan pertimbangan penjaminan mutu, geografis, keadilan dan efisiensi.
PENYIAPAN BERKAS SOAL
i.

Pencetakan berkas soal terdiri dari:
(1) Mencetak lembar soal Uji OSCE untuk penguji (termasuk foto jika ada)
(2) Mencetak lembar penilaian kertas untuk penguji (internal dan eksternal)
(3) Mencetak instruksi peserta (untuk di pintu dan di meja)
(4) Mencetak instruksi klien standar (KS)
(5) Mencetak lembar berita acara ujian
(6) Pencetakan disesuaikan jumlah peserta ujian yang dikelompokan menjadi per
sesi per institusi penyelenggara Uji OSCE

ii.

Pengepakan berkas soal Uji OSCE. Pengepakan berkas soal Uji OSCE terdiri dari:
(1)
(2)

Memasukan soal dan lembar penilaian kertas(serta foto jika ada) untuk
penguji ke dalam AMPLOP SOAL per Station Soal (5 station soal)
Memasukan instruksi peserta ke dalam AMPLOP INSTRUKSI PESERTA

(3)

Memasukan instruksi KS ke dalam AMPLOP KS

(4)

Memasukan lembar berita acara ke dalam AMPLOP BERITA ACARA

(5)

Memasukan AMPLOP SOAL, AMPLOP INSTRUKSI PESERTA,
AMPLOP Klien Standar dan AMPLOP BERITA ACARA ke dalam
AMPLOP SESI (Sesi 1-4)
Jumlah AMPLOP SESI disesuaikan dengan jumlah peserta di suatu
institusi penyelenggara Uji OSCE, yang dibagi ke dalam beberapa sesi
dan atau lokasi
Menyiapkan TAS INSTITUSI (setiap tas memiliki 3 kompartemen, setiap
kompartemen menunjukan SESI UJIAN, tiap kompartemen berisi 1
AMPLOP SESI).
Memasukan AMPLOP SESI ke dalam TAS INSTITUSI, yaitu 2 amplop Sesi
OSCE untuk
4 Station dan 1 amplop Sesi OSCE station hewan
besar.

(6)

(7)

(8)

(9)

Mensegel TAS INSTITUSI

(10) Dalam kondisi jumlah peserta di suatu institusi sangat banyak yang
berdampak pada jumlah lokasi ujian, jumlah TAS INSTITUSI di suatu
institusi penyelenggara Uji OSCE dapat lebih dari satu dan setiap tas
digunakan untuk per lokasi.
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(11) Untuk membawa TAS INSTITUSI ke acara Briefing Penyelia Pusat, TAS
INSTITUSI dimasukan ke dalam Koper dan disegel
(12) Koper dibawa ke Briefing Penyelia Pusat dengan pesawat dan atau mobil.
(13) Pada saat Briefing Penyelia Pusat Koper Uji OSCE dibuka, dan TAS
INSTITUSI penyelenggara Uji OSCE dibagikan kepada Koordinator Uji
OSCE sesuai institusi penyelenggara.
PENCETAKAN DAN PENGEPAKAN BERKAS PENYELIA PUSAT
Pencetakan dan pengepakan berkas Penyelia Pusat terdiri dari:

a)

(1) Mencetak daftar tilik kegiatan Penyelia Pusat dari H-1 sampai hari H
(1,2,3)

b)
c)

(2) Menyiapkan segel kertas, segel tali plastic, bolpoint dan spidol untuk
kemudian memasukannya ke dalam AMPLOP PLASTIK Penyelia Pusat
Jumlah AMPLOP PLASTIK Penyelia Pusat disesuaikan dengan jumlah Penyelia
Pusat atau TAS INSTITUSI
AMPLOP PASTIK Penyelia Pusat dimasukan ke dalam TAS INSTITUSI

PENETAPAN PETUGAS NARAHUBUNG UJI OSCE
Petugas Narahubung Uji OSCE adalah petugas administrasi uji OSCE
BAGAN PERSIAPAN UKMPPDH OSCE

Persiapan Soal
•Pemilihan
Soal
•Pembuatan
Computer
based
System

Briefing
Koordinator
Uji
•Persiapan
Briefing
•Pelaksanaa
n Briefing
Koordinator
Uji OSCE

Persiapan
Berkas Soal
•Pencetakan
Berkas Soal
•Pengepakan
Berkas Soal
•Pengepakan
Berkas Soal
Per Sesi
•Pengepakan
Tas Institusi
•Pengepakan
Koper

Persiapan
Penyelia
Pusat
•Pencetakan
dan
Pengepakan
berkas PP
•Penetapan
PP
•Briefing PP

Persiapan
Kendali
Informasi
•Penetapan
Petugas
Narahubung

PERSIAPAN H-1
PEMERIKSAAN UMUM LOKASI UJI OSCE:
a.

Lokasi tidak digunakan untuk kegiatan lain dan tertutup dari jangkauan umum.

b.

Seluruh materi soal ujian siap dipakai tersimpan di satu lokasi yang terjangkau
di hari ujian
Seluruh peralatan dan bahan habis pakai (berikut cadangannya) telah disiapkan
di tiap-tiap station
Computer Based System dan perangkat laptop/komputer ber-UPS dalam station

c.
d.
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e.

telah dipersiapkan oleh petugas TI Lokal
Sistem kelistrikan didukung dengan pembangkit listrik cadangan (generator
set) yang siap dipakai.

PEMERIKSAAN ABA WAKTU (TIMER)

b.

Timer elektronik (di flash disk Penyelia Pusat) disimpan di
laptop/komputer ber-UPS tersambung speaker.
Suara timer elektronik dapat terdengar dengan jelas dari tiap-tiap station

c.

Tersedia alat isyarat manual bila speaker tidak berfungsi saat ujian

a.

PEMERIKSAAN STATION
a.
b.
e.
f.
g.
h.

5 ruang station soal indoor (1,2, 3, 4, 5) dan 1 station istirahat berlabel
nomor station jelas terbaca
Tata letak station 1, 2, 3, 4, 5 telah tertata berdekatan dan tiap station memiliki
pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda
Ruang briefing Penguji (bila menyelenggarakan sesi pagi & siang, maka
ruang briefing Penguji menjadi ruang Karantina Penguji)
Ruang briefing Peserta (bila menyelenggarakan sesi pagi & siang, maka
ruang Briefing Peserta menjadi ruang Karantina Peserta)
Ruang briefing dan pelatihan Klien Standar
Ruang Penyelia Pusat (ruang dan/atau terdapat lemari dengan kunci yang
dapat dibawa Penyelia Pusat)

PENGARAHAN PESERTA UJI OSC
a.

PowerPoint pengarahan terdapat dalam flash disk Penyelia Pusat

b.

Briefing Peserta dilakukan oleh Penyelia Pusat dan Koordinator uji OSCE
serta WAJIB diikuti seluruh Peserta
Sebaiknya diselenggarakan pada H-1 hari pelaksanaan (antara pukul 08.00-11.00)

c.
d.
e.
f.

Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE memastikan jumlah peserta
sesuai dengan daftar dan jadwal sesi lokasi masing-masing
Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE memastikan bahwa peserta telah
sesuai dengan identitas dan kartu ujian
Penyelia Pusat wajib mendampingi Koordinator Uji OSCE

BRIEFING PENGUJI:
a.

PowerPoint briefing terdapat dalam flash disk Penyelia Pusat

b.

Briefing Penguji dilakukan oleh Penyelia Pusat dan WAJIB diikuti seluruh
Penguji Internal & Eksternal
Sebaiknya diselenggarakan pada H-1 hari pelaksanaan (pukul 14.00-16.00)
berkoordinasi dengan TI Lokal

c.
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d.
e.
f.
g.

Penyelia Pusat, Koordinator Uji OSCE dan TI Lokal mendampingi Penguji
saat uji coba CBS di ruang briefing (bukan di station)
Penguji tidak diperkenankan memasuki ruang station ujian dengan
alasan apapun
Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE memastikan bahwa jumlah dan
kriteria penguji yang hadir telah memenuhi syarat
1 Sesi: 5 penguji utama + 1 penguji siaga (setiap penguji bertugas 1 sesi
dalam 1 hari), dan penguji external (1 dari 5 penguji utama) bertugas untuk
semua sesi

BRIEFING KLIEN STANDAR:
a.
b.
c.
d.

Briefing Klien Standar dilakukan oleh Pelatih Klien Standard dan WAJIB
diikuti seluruh Klien Standar.
Penyelia Pusat, Koordinator Uji OSCE dan Pelatih Klien Standar
menjelaskan persiapan umum dan peraturan ujian.
Sebaiknya diselenggarakan pada H-1 hari pelaksanaan ujian (pukul 14.00-16.00).
Penyelia Pusat, Koordinator Uji OSCE dan Pelatih Klien Standar
memastikan bahwa jumlah dan kriteria Klien Standar telah sesuai syarat

BRIEFING PANITIA LAIN:
Brifieng Panitia lain (Laboran/ Paramedic, Tenaga Administrasi, dan TI Lokal)
a.

b.
c.

Briefing Panitia Lain dilakukan oleh Penyelia Pusat dan Koordinator Uji
OSCE dan WAJIB diikuti seluruh Laboran/Paramedic, Tenaga
Administrasi dan TI lokal.
Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE menjelaskan persiapan umum
dan peraturan ujian.
Sebaiknya diselenggarakan pada H-1 hari pelaksanaan ujian (pukul 14.00-16.00).

d.

Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE memastikan Laboran/
Paramedic bahwa jumlah jumlah hewan atau material di ruang uji telah
memenuhi sesuai syarat

e.

Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE memastikan Tenaga
Administrasi bahwa Denah, nama ruangan dan tanda panah penunjuk
ruangan.

f.

Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE menjelaskan kepada Tenaga
Administrasi mengenai dokumen uji pada amplop institusi.

g.

Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE memastikan TI lokal bahwa
komputer di station dan ruang penyelia pusat berfungsi baik dan dilengkapi
UPS.

PELAKSANAAN UJI OSCE
(1) Uji OSCE dilaksanakan selama 1-2 hari yang dapat dibagi menjadi sesi pagi dan
sesi siang setiap harinya. Secara keseluruhan, Uji OSCE dapat terdiri dari Sesi 1
(hari 1, sesi pagi), Sesi 2 (hari 1, sesi siang). Tiap station terdapat 2 ruang uji
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OSCE parallel sehingga 1 sesi maksimal 12 peserta.
(2) Untuk Pelaksanaan Uji OSCE Sesi Pagi, Kegiatan Pelaksanaan Dimulai
Dari Jam 6.30 Sampai Dengan 12.00 Waktu Setempat Sesuai Wilayah
Institusi Penyelenggara Uji OSCE. Uraian Kegiatan Pada Sesi Pagi Per
Satuan Waktu Adalah Sebagai Berikut:
Waktu
Kegiatan
06.30
Peserta ujian, Penyelia Pusat, Koordinator Uji OSCE, TI lokal, Penguji
Internal dan Eksternal, Klien Standar, Pelatih Klien Standar, dan Tenaga
Administrasi sudah dilokasi ujian
06.30
Pembukaan kompartemen tas sesuai hari ujian oleh Penyelia Pusat &
Koordinator Uji OSCE (isi berita acara pembukaan).
06.35
Tenaga TI lokal mengecek dan membuka aplikasi uji OSCE di
computer tiap station dan ruang Penyelia Pusat
06.35
Penyelia Pusat bersama Koordinator Uji OSCE mengisi berita acara
pembukaan tas
06.35
Penyerahan Amplop Klien Standar (Amplop C) dari Penyelia Pusat ke
Pelatih Klien Standar
06.35Pelatihan, persiapan Klien Standar oleh Pelatih Klien Standar (pada
07.00:
ruang diluar station)
06.35Penentuan & penempatan materi yang dipakai untuk soal ujian ke
07.00:
station oleh Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE dibantu tenaga
lainnya.
07.00Penyerahan Amplop Instruksi Peserta (Amplop B) dari Penyelia Pusat
07.10:
ke Koordinator Uji OSCE
07.10Pengarahan Peserta Uji OSCE oleh Koordinator Uji OSCE (Penjelasan
07.30:
& pengisian identitas tiap-tiap Blanko).
07.10Briefing dan Penyerahan isi Amplop Soal (Amplop A) dari
07.45:
Penyelia Pusat ke Para Penguji untuk dipelajari
07.30Pemasangan Instruksi Peserta di pintu dan meja station oleh
07.45:
Tenaga Administrasi didampingi oleh Koordinator Uji OSCE
07.45Para Penguji Penguji, Klien Standar, Laboran/ Paramedik
07.50:
menempati station; pencocokan instruksi penguji dengan instruksi
Klien Standar
07.45-07.50 Penyerahan Amplop Klien Standar dari Pelatih Klien Standar ke
Penyelia Pusat
07.50-07.55 Peserta ujian duduk tenang di depan station yang telah ditentukan
07.50-08.00 Penyelia Pusat memastikan kembali seluruh station, para penguji
serta laboran/paramedik, dan komputer di station siap dan bebas
kendala sebelum memulai ujian
08.00

UJIAN SESI PAGI DIMULAI (Penyelia Pusat memulai
penanda waktu dan pemberitahuan ujian Sesi Pagi dimulai)

08.00-10.55 Pelaksanaan Ujian Sesi 1 dengan waktu tiap station 30 menit
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dengan alur sebagai berikut :

Penjelasan pada tiap station adalah sebagai berikut:
2 menit
Pemberitahuan peserta membaca soal
Peserta uji OSCE membaca soal di tiap pintu station.
Pemberitahuan peserta memasuki ruang ujian.
1 menit

Peserta uji OSCE membaca soal di ruangan di hadapan penguji.
Peserta dilarang bertanya mengenai Soal kepada penguji

20 menit

Pelaksanaan Uji OSCE per station. Selama pelaksanaan uji,
penguji membatasi komunikasi dengan peserta ujian.

2 menit

Penguji memasukkan nilai ke aplikasi uji OSCE

2 menit

Peserta uji OSCE tetap di station

8 menit

Pemberitahuan peserta berpindah
ke station berikutnya.
Peserta duduk di depan station
berikutnya.

Laboran/Paramedik
merapikan dan
menyiapkan materi
ujian untuk peserta
berikutnya

10.55-11.10 Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE meminta Tenaga
Administrasi melepas Instruksi Peserta yang terpasang di pintu
station
11.00
UJIAN SESI PAGI BERAKHIR
Pengumuman Sesi Pagi telah selesai
11.10-11.30 Peserta segera ke ruang briefing pasca ujian, mengisi kuesioner online
dan karantina di ruang briefing
11.10-11.30 Para Penguji mengisi kuesioner online di komputer station, Amplop
Soal ditinggal di dalam station
11.10-11.30 Klien Standar kembali ke ruang briefing KS, briefing oleh Pelatih Klien
Standar dan karantina di ruang briefing
11.30

Peserta ujian Sesi Pagi dan Klien Standar Sesi Pagi bisa meninggalkan
lokasi Ujian dengan mengambil barang di penitipan barang

11.30-11.45 Penyelia Pusat dan Koordinator Uji mengumpulkan seluruh Amplop
Soal & Instruksi Peserta
11.45-12.00 Amplop Soal (A) + Amplop Instruksi Peserta (B) + Amplop Klien
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Standar masuk Amplop C lalu disegel. Seluruh Amplop dimasukan
Amplop Sesi.
12.00

Bila hanya ada sesi pagi, Penyelia Pusat menutup segel kompartemen
tas disaksikan Koordinator Uji OSCE
(3) Jika ada Sesi Siang, dari Pukul 11.00 Sampai Dengan 16.45, Peserta
Sesi Siang Dikarantina Di Ruang Pengarahan Peserta Sesi Siang.
Para Peserta Sesi Siang Tidak Diperkenankan Keluar Ruangan
Selama Karantina.
(4) Untuk pelaksanaan Uji OSCE sesi siang, kegiatan pelaksanaan
dimulai dari jam 11.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat sesuai
wilayah institusi penyelenggara Uji OSCE. Uraian kegiatan pada sesi
pagi per satuan waktu adalah sebagai berikut:
Waktu
Kegiatan
11.30
Peserta ujian sesi Siang sudah datang masuk di ruang Karantina
11.30-11.55 Peserta ujian ISHOMA dan Stand by di ruang Karantina
12.00
Klien standar sesi Siang datang dan di ruang briefing/ karantina Klien
Standar
12.00
Penguji sesi Siang datang dan di ruang briefing/ Karantina Penguji
12.00-12.15 Pengarahan Peserta Uji OSCE oleh Koordinator Uji OSCE (Penjelasan
& pengisian identitas tiap-tiap Blanko).
12.00-12.30 Pelatihan, persiapan Klien Standar oleh Pelatih Klien Standar (pada
ruang diluar station)
12.15-12.30 Pembukaan kompartemen tas sesuai hari ujian oleh Penyelia Pusat &
Koordinator Uji OSCE (isi berita acara pembukaan)
12.30-12.45 Tenaga TI lokal mengecek dan membuka aplikasi uji OSCE di computer
tiap station dan ruang Penyelia Pusat
12.30
Penyelia Pusat bersama Koordinator Uji OSCE mengisi berita acara
pembukaan tas
12.30
Penyerahan Amplop Klien Standar (Amplop C) dari Penyelia Pusat ke
Pelatih Klien Standar
12.30-12.45 Penyerahan Amplop Instruksi Peserta (Amplop B) dari Penyelia Pusat
ke Koordinator Uji OSCE
12.45
Penentuan & penempatan materi yang dipakai untuk soal ujian ke
station oleh Penyelia
Pusat dan Koordinator Uji OSCE dibantu tenaga lainnya.
12.45-12.50 Briefing dan Penyerahan isi Amplop Soal (Amplop A) dari Penyelia
Pusat ke Para Penguji untuk dipelajari
12.50-12.55 Para Penguji Penguji, Klien Standar, Laboran/ Paramedik menempati
station; pencocokan instruksi penguji dengan instruksi Klien Standar
12.55
Penyerahan Amplop Klien Standar dari Pelatih Klien Standar ke
Penyelia Pusat
12.45-12.55 Pemasangan Instruksi Peserta di pintu dan meja station oleh Tenaga
Administrasi didampingi oleh Koordinator Uji OSCE
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12.55Peserta ujian Sesi Siang duduk tenang di depan station yang telah
13.00:
ditentukan
12.55-13.00 Penyelia Pusat memastikan kembali seluruh station, para penguji
serta laboran/paramedik, dan komputer di station siap dan bebas
kendala sebelum memulai ujian
13.00
UJIAN SESI SIANG DIMULAI (Penyelia Pusat memulai
penanda waktu dan pemberitahuan ujian Sesi Siang dimulai)
13.00-15.55 Pelaksanaan Ujian Sesi 1 dengan waktu tiap station 35 menit
dengan alur sebagai berikut :

Penjelasan pada tiap station adalah sebagai berikut:
2 menit
Pemberitahuan peserta membaca soal
Peserta uji OSCE membaca soal di tiap pintu station.
Pemberitahuan peserta memasuki ruang ujian.
1 menit

Peserta uji OSCE membaca soal di ruangan di hadapan penguji.
Peserta dilarang bertanya mengenai Soal kepada penguji

20 menit

Pelaksanaan Uji OSCE per station. Selama pelaksanaan uji,
penguji membatasi komunikasi dengan peserta ujian.

2 menit

Penguji memasukkan nilai ke aplikasi uji OSCE

2 menit

Peserta uji OSCE tetap di station

8 menit

Pemberitahuan peserta berpindah ke
station berikutnya.
Peserta duduk di depan station
berikutnya.

Laboran/Paramedik
merapikan dan
menyiapkan materi
ujian untuk peserta
berikutnya

15.55-16.00 Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE meminta Tenaga
Administrasi melepas Instruksi Peserta yang terpasang di pintu
station
16.00
UJIAN SESI SIANG BERAKHIR
Pengumuman Sesi SIANG telah selesai
16.00-16.15 Peserta segera ke ruang briefing pasca ujian, mengisi kuesioner online
dan karantina di ruang briefing
16.00-16.15 Para Penguji mengisi kuesioner online di komputer station, Amplop

74

Soal ditinggal di dalam station
16.15

Klien Standar dan Penguji Sesi Siang bisa meninggalkan lokasi Ujian

16.15-16.30 Penyelia Pusat dan Koordinator Uji mengumpulkan seluruh Amplop
Soal & Instruksi Peserta
16.30-16.45 Amplop Soal (A) + Amplop Instruksi Peserta (B) + Amplop Klien
Standar masuk Amplop C lalu disegel. Seluruh Amplop dimasukan
Amplop Sesi.
16.45

Penyelia Pusat menutup segel kompartemen tas disaksikan Koordinator
Uji OSCE. Peserta Sesi Siang boleh meninggalkan ruang ujian

(5) Jika Pelaksanaan Uji OSCE di suatu Institusi Penyelenggara lebih dari
2 Sesi, maka pada Hari Ke 2 dan Ke 3, Pelaksanaan Uji OSCE Sesi Pagi
dan Sesi Siang mengikuti Prosedur yang Sama seperti telah dijelaskan
sebelumnya.
(6) Penyelia Pusat yang telah menyelesaikan tugas, setelah sesi terakhir,
memberikan pengarahan terakhir secara singkat kepada Koordinator Uji
OSCE dan serta panitia lainnya berdasarkan hasil pengawasan selama
pelaksanaan Uji OSCE.
9.8 PASCA UJIAN
PENGEMBALIAN TAS INSTITUSI UJI OSCE
(1) Setelah menunaikan tugasnya, Penyelia Pusat wajib mengembalikan TAS

INSTITUSI yang telah tersegel kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan
(2) Penyelia Pusat UKMPPDH dapat memasukan TAS INSTITUSI kedalam
KOPER Uji OSCE atau langsung dikirim kembali ke sekretariat Panitia Nasional
UKMPPDH
9.9 ALUR PELAKSANAAN UJI OSCE
Pemeriksaan Kesiapan OSCE Center
Pemeriksaa
n Lokasi

Pemeriksaa
n Aba
Waktu

Pemeriksaa
n Ruangan

Pengaraha
n Peserta

Pengaraha
n Penguji

Pengaraha
n Klien
Standar

Pengaraha
n Panitia
Lain

Pelaksanaan Uji OSCE
Sesi Pagi

Sesi Siang

Pengembalian Tas Institusi
Pengembalian Tas ke secretariat Uji OSCE
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9.10 PENANGANAN TERHADAP HAL YANG TIDAK DIHARAPKAN
PESERTA TIDAK MEMBAWA/KEHILANGAN KARTU TANDA PESERTA.
Peserta diminta menunjukan KTP/SIM, ditulis di Berita Acara dan peserta diizinkan masuk.
Bila tidak pula membawa KTP/SIM peserta harus dikenali dan dinyatakan benar yang
bersangkutan oleh Penyelia Pusat, Koordinator uji OSCE dan Pengawas Lokal, ditulis di Berita
Acara dan peserta diizinkan masuk.
PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA.
Dilaporkan kepada Penyelia Pusat, Koordinator uji OSCE dan Pengawas Lokal kemudian
dituliskan di Berita Acara oleh Penyelia Pusat, peserta diizinkan melanjutkan uji OSCE atas
ijin Penyelia Pusat.
APABILA KLIEN STANDAR TIDAK DATANG,
maka perannya akan digantikan oleh Klien standar siaga. Klien standar siaga disiapkan 2 orang
per hari. Ketentuannya 4 orang klien standar per sesi dan 2 orang klien standar siaga per hari.
Pergantian ini ditulis dalam berita acara uji OSCE
APABILA PENGUJI BAIK INTERNAL DAN EXTERNAL TIDAK DATANG,
maka perannya akan digantikan oleh Penguji siaga. Penguji siaga berasal internal IPDH dengan
jumlah 2 orang Penguji siaga per hari. Ketentuannya 10 orang penguji standar per sesi dan 2
orang penguji siaga per hari. Penguji external tidak hadir dapat digantikan penguji siaga.
Pergantian ini ditulis dalam berita acara uji OSCE
APABILA HEWAN TIDAK BISA DIGUNAKAN SEBAGAI MATERI UJI ,
maka digunakan hewan siaga yang telah disiapkan oleh paramedik. Jumlah hewan siaga adalah
2 ekor per hari. Total jumlah hewan adalah 4 ekor hewan uji (2 ekor hewan per sesi) dan
ditambah 2 ekor hewan siaga.
APABILA MATERI UJI TIDAK BERFUNGSI
maka monitor atau laptop soal ujian pada station digantikan dengan monitor/laptop cadangan.
Total jumlah monitor/laptop adalah 4 buah (2 buah di station 4, dan 2 buah di station 5) dan
jumlah monitor/laptop soal ujian cadangan adalah 2 buah.
APLIKASI UJI OSCE TIDAK BERFUNGSI KARENA GANGGUAN INTERNET
LOKAL.
a. Bila terjadi sebelum uji dimulai, Operator TI memperbaiki jaringan internet dan
berkoordinasi dengan Tim TI Universitas jika tidak dapat diperbaiki. Waktu ujian dapat
diundur sesuai toleransi jam sambil menunggu perbaikan jaringan. Apabila melebihi
toleransi jam, maka Penyelia Pusat berkoordinasi dengan Panitia Pusat untuk menunda uji
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OSCE atau mengubah form penilaian menjadi kertas/formulir. Penyelia Pusat melaporkan
kejadian di Berita Acara.
b. Bila terjadi saat uji berlangsung, Operator TI lokal dengan izin Penyelia Pusat menambah
waktu ujian tetapi dalam hari yang sama. Penyelia Pusat melaporkan kejadian di Berita
Acara.
KONDISI KAHAR (FORCE MAJEUR).
a. Bila listrik mati, maka digunakan genset dan UPS sebagai sumber tenaga listrik.
b. Apabila genset dan UPS gagal berfungsi maka uji dapat ditunda untuk menunggu listrik
hidup, bila tetap tidak menyala pada pukul 15:00 WIB maka uji OSCE dinyatakan batal.
Dilaksanakan uji OSCE keesokan harinya. Keputusan ini dibuat oleh Penyelia Pusat setelah
berkoordinasi dan mendapatkan ijin Panitia Nasional UKMPPDH
c. Bila terjadi bencana alam, kebakaran, kerusuhan, serta kondisi kahar lainnya, baik sebelum
maupun pada saat pelaksanaan ujian maka tindakan selanjutnya ditentukan oleh Penyelia
Pusat.
d. Pada keadaan force majeur, koordinator uji OSCE wajib melaporkan kepada
Ketua/pimpinan institusi dan Penyelia Pusat wajib melaporkan ke Ketua Panitia
Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan, untuk bersamasama mengatasi force majeur tersebut
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ALUR PENYELESAIAN MASALAH

TINDAKAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAN TINDAKAN
PENYELIA PUSAT DAN KOORDINATOR UJI
• Peserta dilarang bekerjasama dengan peserta lain. Jika terbukti melakukan maka

tindakan Penyelia Pusat dan Koordinator Uji adalah sebagai berikut:
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Peserta tersebut tetap mengerjakan ujian namun ditulis di Berita Acara.
b. Koordinator uji OSCE mengkonfirmasikan kejadian tersebut kepada Penyelia
Pusat .
c. Penyelia Pusat melaporkan kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa
Program Profesi Dokter Hewan dengan mencantumkan nama dan nomor peserta,
waktu dan kronologis kejadian pada berita acara pelaksanaan ujian. Kronologis
ditandatangani oleh Penyelia Pusat, Koordinator uji OSCE, Panitia yang
menemukan pelanggaran dan peserta yang bersangkutan.
a.

• Peserta dilarang untuk membuat catatan soal, menyalin sebagian ataupun seluruh soal

OSCE baik itu berupa tertulis dan atau memakai alat penyimpan data di lokasi ujian.
Jika peserta terbukti melakukan hal tersebut maka tindakan Penyelia Pusat dan
Koordinator Uji OSCE adalah melaporkan kejadian dengan mencantumkan nama dan
nomor peserta di Berita Acara serta melampirkan bukti catatan atau alat penyimpan
datanya.
• Semua laporan dan bukti akan dipelajari kemudian diambil tindakan yang sesuai setelah

dilakukan rapat Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
Hewan.
GANGGUAN SAAT UJIAN
•

Gangguan dapat berupa keributan pekerjaan konstruksi, alarm kebakaran, kegiatan di
ruangan lain yang berdekatan, keributan di koridor, suhu dan pencahayaan ruangan,
ataupun peserta sendiri.

•

Jika terjadi gangguan maka harus diambil tindakan secepat mungkin dengan tidak
menimbulkan gangguan lebih besar terhadap peserta ujian. Jika gangguan tersebut
menimbulkan kecemasan pada sebagian besar peserta ujian maka waktu ujian bisa
ditambah.Tindakan yang dapat diambil adalah menghubungi petugas ruangan jika
alarm kebakaran bukan merupakan keadaan darurat yang sebenarnya.

•

Pemadaman listrik di lokasi ujian.Jika hal ini terjadi, maka tindakan yang harus
diambil adalah:
a. Menenangkan peserta ujian bahwa terdapat pasokan listrik alternatif berupa Genset
dan UPS yang akan menunjang pelaksanaan ujian.
b. Memastikan pasokan listrik alternatif, dalam bentuk UPS dan Genset, bekerja
dengan baik.
c. Apabila point a dan b berjalan dengan baik, maka ujian tetap berlangsung dengan
melakukan pengawasan yang ketat pada pasokan listrik alternatif genset.
d. Apabila tidak ada pasokan Genset, maka uji OSCE ditunda hingga terdapat pasokan
listrik. Keputusan ini dibuat oleh Penyelia Pusat setelah berkoordinasi dan mendapatkan
ijin Panitia Nasional UKMPPDH

•

Substansi soal tidak jelas terbaca atau kesalahan soal. Jika hal ini terjadi, maka tindakan
yang harus diambil adalah:
a. Penyelia Pusat dan Koordinator Uji OSCE memeriksa station peserta yang
mengalami/melaporkan adanya kesalahan soal.
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Mencatat Nama dan Nomor Peserta Ujian yang melaporkan serta nomor soal
dan kesalahan yang terjadi pada Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
Penyelia Pusat WAJIB melaporkan secara kronologis semua gangguan yang
terjadi di Berita Acara dengan ditandatangani oleh koodinator uji OSCE.
b.

EVAKUASI DALAM KEADAAN DARURAT
Koordinator uji OSCE WAJIB membuat perencanaan evakuasi jika terjadi keadaan
darurat seperti kebakaran, gempa, ataupun alarm kebakaran palsu yang
berkepanjangan. Rencana tersebut termasuk rencana evakuasi peserta, pelaksana
dan panitia keluar ruangan ujian. Penyelia Pusat dan koordinator uji OSCE adalah
orang terakhir yang keluar dari ruangan jika terjadi keadaan darurat. Penyelia Pusat
dan Koordinator Uji OSCE WAJIB memperhatikan peserta tidak ada yang
membawa materi ujian dan soal ujian keluar.
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J. PELANGGARAN UJIAN, PEMBATALAN UJIAN, EVALUASI UJIAN,
FEEDBACK DAN PENGADUAN
10.1. PELANGGARAN UJIAN PADA UJI CBT DAN OSCE
Panitia memberikan tindakan dan sanksi terhadap pelanggaran memberikan tindakan dan sanksi
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, dengan rincian sebagai berikut :

PELANGGARAN OLEH PESERTA
No

Jenis Pelanggaran

Tindakan

Jenis Sanksi

1

Pelanggaran ringan:
Melanggar peraturan
petunjuk teknis untuk
peserta ujian;
a. Peserta terlambat hadir
mengikuti briefing
b. Dokumen tidak sesuai
ketentuan
Pelanggaran sedang:
Melanggar tata tertib
ujian

• Penyelia Pusat memberikan
teguran
• Peserta menandatangani surat
pernyataan tidak akan mengulangi
• Khusus untuk poin (b), peserta
harus segera melengkapi dokumen
sesuai ketentuan pada saat briefing

Teguran
lisan

Pembuatan Berita Acara Pelanggaran
oleh PP yang ditandatangani oleh
Penyelia Pusat serta peserta
bersangkutan, dan diketahui oleh
Koordinator Uji
Investigasi oleh Penyelia Pusat,
Koordinator Uji, dan Ketua IPDH

Dinyatakan
tidak lulus
dan nilai
tidak
diumumkan
Dinyatakan
tidak lulus,
nilai tidak
diumumkan,
dan tidak
diperbolehka
n mengikuti
UKMPPDH
1 kali pada
periode
berikutnya
Pembatalan
ujian dan
tidak
diijinkan
mengikuti
UKMPPDH
3 kali uji
pada periode
selanjutnya
secara
berturut-turut

2

3

Pelanggaran berat:
Melakukan kecurangan
secara individu perihal
materi uji

4

Pelanggaran sangat
berat:
Melakukan
kecurangan bersama sama
dengan pihak
lain terkait materi uji
(perjokian,
pembocoran soal, dll)

• Investigasi oleh Penyelia Pusat,
Koordinator Uji, dan Pimpinan
Institusi
• Pembuatan Berita Acara
Pelanggaran oleh Penyelia Pusat
yang ditandatangani oleh Penyelia
Pusat serta peserta bersangkutan,
dan diketahui oleh Koordinator uji
dan Pimpinan Insitusi
• Membuat laporan ke pihak
berwajib sesuai lokasi kejadian

Pemberi
Sanksi
Panitia
Pelaksana

Panitia
Pelaksana

Panitia
Pengarah

Panitia
Pengarah
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PELANGGARAN OLEH KOMPONEN PELAKSANA UJI (PANITIA LOKAL)
No

Jenis Pelanggaran

Tindakan

Jenis Sanksi

Pemberi
Sanksi

1

Pelanggaran ringan :

Pembuatan berita acara
pelanggaran oleh
Penyelia Pusat yang
ditandatangani oleh PP
serta oleh Panitia Lokal
Pelaksana Uji
bersangkutan dan
diketahui oleh
Koordinator Uji
• Investigasi oleh
Penyelia Pusat,
Koordinator Uji dan
Ketua IPDH
• Pembuatan Berita
Acara Pelanggaran
yang ditandatangani
oleh Panitia Lokal
Pelaksana Uji yang
melanggar, Penyelia
Pusat, Koordinator
Uji, dan Pimpinan
Institusi.

Teguran oleh Penyelia
Pusat kepada Panitia Lokal
Pelaksana Uji melalui
Koordinator CBT, dan
kepada institusi dengan
Berita Acara dari Panitia
Pelaksana

Penyelia
Pusat

Melanggar ketentuan
administrasi dan atau tata
tertib ujian

2

Pelanggaran berat:
Melakukan kecurangan
atau pemalsuan data

• Yang bersangkutan tidak
menjadi Panitia Lokal
Pelaksana Uji untuk 1
periode uji UKMPPDH
selanjutnya (pelanggaran
individual)
• Institusi tidak boleh
menyelenggarakan
UKMPPDH untuk
1 periode uji selanjutnya
atau sanksi lain yang
ditetapkan oleh Panitia
Pengarah (Pelanggaran
secara kolektif)

Panitia
Pengarah

PELANGGARAN OLEH INSTITUSI
Jenis Pelanggaran

Tindakan

Jenis Sanksi

Tidak memenuhi
standar pelaksanaan
ujian

• Pembuatan Berita Acara
Pelanggaran yang
ditandatangani oleh ketua
IPDH yang melanggar,
Penyelia Pusat, dan
Koordinator Uji
• Ketua IPDH
menandatangani surat
pernyataan untuk
memenuhi standar uji
untuk UKMPPDH
selanjutnya

Pelanggaran pertama:
Surat peringatan pertama dari
Ketua Panitia Pengarah

Pemberi
Sanksi
Panitia
Pengarah

Pelanggaran kedua:
Surat peringatan kedua dari
Ketua Panitia Pengarah
Pelanggaran Ketiga dan
selanjutnya:
Sanksi untuk IPDH akan
ditentukan oleh panitia
pengarah
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10.2. PEMBATALAN UJIAN
KRITERIA PEMBATALAN UJI OSCE
Pelaksanaan uji OSCE dapat dibatalkan apabila institusi tidak dapat memenuhi salah satu kriteria
yang menjadi standar penyelenggaraan OSCE sebagai berikut :
1) Jumlah Penguji uji OSCE pada satu lokasi kurang dari 5 orang pada H-1 atau hari-H
2) Jumlah Klien Standar (KS) kurang dari jumlah station yang memerlukan Klien Standar pada H-1
atau hari-H
3) Jumlah Pelatih Klien Standar pada satu lokasi kurang dari 1 pada H-1 atau Hari-H
4) Jumlah materi uji OSCE pada setiap lokasi belum siap atau belum lengkap sesuai station masingmasing pada H-1 atau Hari-H.
Keterangan : Uji OSCE tidak dibatalkan apabila Panitia Pelaksana mempersiapkan Penguji Siaga,
Klien Standar Siaga, dan Laptop/PC siaga berisi materi uji OSCE.

MEKANISME PEMBATALAN UJI OSCE
1) Penyelia Pusat melaporkan kepada ketua PNUKMPPDH
2) Ketua UKMPPDH memginformasikan pembatalan kepada Dekan/Ketua IPDH
3) Dekan/Ketua IPDH mengumumkan pembatalan kepada peserta dan seluruh panitia lokal
pelaksana ujian
4) Penyelia Pusat membuat berita acara yang ditandatangani oleh Dekan/Ketua IPDH

10.3. PEMBERIAN UMPAN BALIK
•

•
•

•

Umpan balik pelaksanaan UKMPPDH terdiri dari umpan balik panitia pelaksana ujian baik lokal
maupun nasional kepada PNUKMPPDH. Panitia Pelaksana membuat instrument umpan balik
yang diisi oleh Penyelia Pusat.
PNUKMPPDH memberikan umpan balik berupa hasil ujian setiap periode uji kepada ketua IPDH
Peserta memberikan umpan balik pelaksanaan ujian dengan mengisi kuisioner pada akhir sesi
ujian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Uji CBT maupun uji OSCE. Umpan balik
dikelola oleh Divisi Penjaminan Mutu untuk dianalisis dan hasilnya digunakan untuk perbaikan
penyelenggaraan UKMPPDH selanjutnya.

Feedback dalam konteks ini adalah pemberian informasi berdasarkan hasil penilaian yang
dicapai oleh peserta UKMPPDH. Yang memberikan feedback pada konteks ini adalah
penyelenggara proses penilaian (Divisi Manajemen Pelaksanaan PN UKMPPDH). Selain
karena prinsip pemberian feedback harus khusus yaitu tertuju pada uraian rinci, khusus
pada konteks ini adalah khusus pada proses dan hasil penilaian. Yang sebaiknya
mendapatkan feedback ini adalah mahasiswa sebagai Peserta UKMPPDH, IPDHI, panitia
lokal penyelenggara UKMPPDH dan stakeholders yang terkait langsung dengan proses
penilaian.

MAHASISWA
Sebagai pihak yang menjadi peserta penilaian uji, mahasiswa sangat membutuhkan feedback
dari hasil penilaian ini. Mahasiswa harus mendapatkan informasi pencapaiannya yang telah
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benar dan pencapaiannya yang kurang atau masih harus diperbaiki. Mahasiswa juga harus
diberitahu referensi dan standar yang menjadi dasar penilaian, jawaban yang benar, dan tindak
lanjut yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki penilaian. Waktu pemberian feedback
haruslah pasti dan diupayakan tidak lama setelah proses penilaian (paling lambat 1 bulan).
Contoh Pemberian Feedback pada Peserta Didik UKMPPD
Nama
NIM
No
1
2
3
4
5

: ……………………………………
: …………………………………….
Kompetensi uji OSCE

Nilai Nilai
Maksimal
tindakan untuk Diagnosa Klinik Hewan Kecil, Anamnesa, 50
60
Rekam Medis
Ketrampilan Komunikasi Professional dengan Klien
25
51
Reseptir dan Terapeutik pada Pasien
18
24
Pemeriksaan antemortem dan postmortem unggas
20
54
Pemeriksaan Kebuntingan pada Hewan Besar
32
42
Total
224 357

Contoh:
Rata-rata nilai total 5 station (Hasil Akhir) : 18,67 (62,76%)
Nilai Batas lulus : 18,57 (62,42%)
Kesimpulan : LULUS

INSTITUSI PENDIDIKAN
Sebagai penyelenggara Institusi Pendidikan Dokter Hewan (IPDH) , institusi Pendidikan juga
harus tahu berapa mahasiswanya yang telah mencapai standar kompetensi dan berapa yang
belum mencapai kompetensi. Lebih rinci, institusi Pendidikan sebaiknya mendapatkan
feedback tentang aspek-aspek kompetensi yang sudah baik dan yang masih harus diperbaiki di
institusinya. Hal ini sangat penting untuk menetapkan kebijakan Pendidikan yang sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa ke depannya.
PENYELANGGARA PENILAIAN (DIVISI MANAJEMEN PELAKSANAAN
UKMPPDH)
Penyelenggara atau panitia atau pengelola penilaian memerlukan informasi hasil penilaian
untuk mengetahui perkembangan hasil penilaian, sebagai bahan laporan dan bahan
memberikan rekomendasi terhadap institusi penyelanggara Pendidikan (IPDH). Selain hasil,
laporan dari SDM yang terlibat sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan proses penilaian juga
sangat penting bagi penyelenggara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penilaian.
Perbaikan prosedur, pengembangan SDM yang terlibat dalam penilaian, perbaikan
infrastruktur dan perlengkapan, dan perbaikan anggaran adalah contoh-contoh tindak lanjut
dari penyelenggara penilaian terhadap feedback khusus penilaian. Pengembangan dan
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perbaikan akan lebih berkesinambungan dan menyeluruh jika proses assessing assessment
dilakukan sehingga mendapatkan feedback yang lebih lengkap.
STAKEHOLDERS LAINNYA
Stakeholders lain yang membutuhkan feedback khusus tentang hasil penilaian ditentukan oleh
peraturan akademik di institusi penyelenggara dilakukan karena menyangkut kerahasisaan data
penilaian. Contoh stakeholder yang dapat memperoleh feedback adalah orang tua mahasiswa.
Demikian juga untuk feedback terkait penyelenggaraan proses penilaian, tergantung dari
kebijakan penyelenggara proses penilaian dan ketentuan undang-undang atau peraturanperaturan yang terkait.

10.4. EVALUASI SISTEM UJI
Evaluasi sistem uji dilakukan setiap akhir periode ujian dan/atau setiap akhir periode kepanitiaan.
Evaluasi ini bertujuan untuk akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi uji mengacu pada
kriteria validity, reliability, acceptability, feasibility, dan educational impact. Evaluasi sistem uji dapat
dilakukan secara internal dan external.

10.5. MEKANISME PENANGANAN ADUAN
Aduan terkait pendaftaran, pelaksanaan, dan hasil UKMPPDH dapat disampaikan kepada
PNUKMPPDH paling lambat dua minggu setelah pendaftaran, pelaksanaan, dan pengumumnan hasil
UKMPPDH. Panitia akan menanggapi aduan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Aduan disampaikan dalam bentuk pernyataan/surat tertulis yang ditujukan kepada PNUKMPPDH
melalui
laman
pnukmppdh.ristekdikti.go.id
(tautan
aduan),
e-mail
ke:
hc.pnukmppdh@ristekdikti.go.id atau hc.pnukmppdh@gmail.com
b. Aduan yang disampaikan harus disertai dengan identitas yang jelas yang memuat:
1) Nama Lengkap
2) Asal Institusi
3) Alamat
4) Alamat email
5) Nomor HP
c. Aduan disertai dengan fotokopi identitas pelapor dan bukti sesuai dengan pokok yang menjadi
masalah/dikeluhkan.
PNUKMPPDH akan merespon aduan yang memenuhi syarat dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari
kerja setelah aduan diterima .
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K. STANDAR SETTING PENENTUAN BATAS LULUS DAN PENGUMUMAN
HASIL UJIAN
11.1. METODE PADA STANDAR SETTING (SUMBER: WE PASS WITH A,
FK UGM)
PENDAHULUAN
Penilaian hasil pembelajaran mahasiswa ditujukan untuk mengetahui perkembangan dan
tingkat pencapaian mahasiswa dalam suatu proses Pendidikan. Penilaian hasil belajar diperoleh
melalui berbagai metode penilaian. Hasil penilaian umumnya diwujudkan dalam bentuk angka
atau skor, yang didasarkan pada pencapaian mahasiswa pada metode penilaian yang digunakan.
Berdasarkan nilai tersebut, pengajar atau penyelenggara proses Pendidikan (IPDH) akan
mengambil suatu keputusan terkait pencapaian mahasiswa, yaitu telah mencapai tujuan
Pendidikan (lulus) atau belum mencapai tujuan Pendidikan (tidak lulus), baik dalam bentuk
LULUS dan TIDAK LULUS secara langsung, atau dalam bentuk kategori nilai seperti
A,B,C,D dan E. Proses pengambilan keputusan tersebut memerlukan suatu standar penilaian
tertentu, yang dapat ditetapkan dengan menggunakan berbagai pola pendekatan. Proses
penetapan ini yang disebut dengan standar setting.
Tedapat dua pola pendekatan umum dalam menerapkan standar penilaian hasil pembelajaran
mahasiswa yaitu Penilaian Acuan Normal (PAN) atau Norm-referenced test (NRT) dan
Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Criterion-referenced test (CRT). Setiap pengajar atau
penyelenggara proses Pendidikan (IPDH) perlu mengetahui prinsip-prinsip dasar PAN dan
PAP, perbedaan, kelebihan serta kekurangan keduanya, agar dapat membuat keputusan yang
benar terhadap mahasiswa terkait pencapaian mereka dalam proses Pendidikan yang dilakukan.
Standar Setting

Assessment Process

Result

Pass or Fail

Posisi Standar Setting Penentuan Kelulusan UKMPPDH
PENGERTIAN PAN DAN PAP
Penilaian Acuan Normal (PAN) adalah suatu alat ukur yang dirancang untuk
menginterprestasikan atau menilai hasil (pencapaian) belajar peserta UKMPPDH berdasarkan
tingkat pencapaian dalam satu kelompok peserta UKMPPDH. Sehingga proses yang terjadi
adalah pencapaian relative yang tidak stabil karena dibandingkan dengan teman-teman lainnya
dalam suatu kelompok (gambar 1). Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah suatu alat ukur yang
dirancang untuk menginterprestasikan atau menilai hasil ujian peserta UKMPPDH berdasarkan
suatu patokan atau standar tertentu. Peserta UKMPPDH diberi nilai mengacu pada patokan
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atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penilaian dengan menggunakan PAP
lebih stabil dan absolut.
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
Penggunaan PAN memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan PAN antara lain :
•
•

Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan menggunakannya sedikit dan tidak
harus intensif
Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang dibutuhkan
sedikit

Sedangkan kekurangan PAN adalah sebagai berikut:
•
•
•
•

•

•
•
•

Standar penilaian tidak terkait denga isi atau tujuan belajar
Standar ujian dipengaruhi kemampuan peserta ujian
Peserta UKMPPDH sedikit mengetahui yang diharapkan soal yang diujikan
Mengarah pada pola pendekatan tradisional dalam pengajaran yaitu berpusat pada guru
(teacher-centered), sehingga kurang jelas apa yang diajarkan dan apa yang diujikan.
Hal ini berkaitan dengan luasnya tujuan belajar yang ingin dicapai.
Peserta UKMPPDH tidak mengetahui secara pasti apakah ia akan dapat lulus atau tidak,
dan ia akan mendapatkan nilai apa, karena semua tergantung mahasiswa lain dan baru
diketahui setelah ujian dilakukan. Sehingga, proses ujian tergantung dari peserta
UKMPPDH yang lain.
Setiap tahun akan ada sejumlah mahasiswa yang tidak lulus.
Umpan balik bersifat umum dan sering tidak jelas mengarah kemampuan yang mana
Pencapaian hasil ujian Peserta UKMPPDH bersifat relative dan kurang dapat
dipertanggungjawabkan karena diukur berdasarkan kemampuan peserta UKMPPDH
yang lain dalam suatu kelompok peserta ujian

PAP memiliki kelebihan dan kekurangan yang diantaranya adalah kebalikan dari PAN.
Kelebihan dari PAP antara lain:
•
•
•

•
•
•

Peserta UKMPPDH mengetahui secara detail apa yang diharapkan dari soal ujian, cara
penilaian dan tingkatan atau nilai yang dapat mereka capai
Banyak kesempatan untuk melakukan evaluasi diri (self-assessment) dan evaluasi dari
juri/ tim penilai.
Semua peserta UKMPPDH memiliki kesempatan lulus seluruhnya dan dapat mencapai
nilai tertentu dengan standar jelas yang dapat diketahui sejak awal, tanpa harus
tergantung kemampuan peserta UKMPPDH yang lain. Sehingga dapat memacu belajar
aktif dari peserta ujian.
Umpan balik dapat diberikan secara rinci
Pencapaian hasil ujian peserta lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan karena
berdasarkan pencapaian standar kompetensi
Proses penilaian terbuka dan transparan
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Sementara kekurangan yang dimiliki PAP yaitu PAP membutuhkan waktu yang lebih lama dan
intensif dalam penggunaannya karena harus menentukan kriteria secara rinci. Selain itu, PAP
juga membutuhkan sumber dana yang lebih banyak, baik sumber daya manusia yang terlibat,
maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
CARA PENETAPAN STANDAR DENGAN MENGGUNAKAN PENILAIAN
ACUAN NORMAL (PAN)
PAN umumnya digunakan dengan membuat rata-rata (mean) dan membuat simpangan baku.
Hasil penilaian berupa kurva normal. Ada dua langkah utama pada cara ini :
1. MENENTUKAN SKOR RATA-RATA
Rumusnya adalah :
= Jumlah skor mahasiswa
Jumlah seluruh mahasiswa
Skor rata-rata ini akan menjadi pusat kurva normal tersebut
2. MENENTUKAN SIMPANGAN BAKU
Untuk mencari simpangan baku dapat menggunakan rumus sebagai berikut :
Jumlah skor 1/6 mahasiswa kelompok tinggi – jumlah skor 1/6 mahasiswa kelompok rendah
½ jumlah total mahasiswa
Dari simpangan baku inilah, skor mentah mahasiswa akan dikonversikan ke dalam nilai, baik
dalam bentuk kategori angka (10,9,8 dan seterusnya) ataupun kategori huruf (A,B,C, D dan E).
Contoh dalam kategori angka adalah standar yang digunakan dalam kurikulum 1975, yaitu :
Nilai
Skor
10
Skor rata-rata + 2,25 simpangan baku
9
Skor rata-rata + 1,75 simpangan baku
8
Skor rata-rata + 1,25 simpangan baku
seterusnya
Seterusnya
Demikian juga dengan jika akan dikonversikan dalam nilai A,B,C,D dan E. Sebagai contoh
Blood dan Budd, 1972 (disitasi oleh Zainul & Nasoetion, 2001), menggunakan standar sebagai
berikut:
Nilai
A
B
C
D
E

Skor
Lebih besar sama dengan dari (skor rata-rata + 1,5 simpangan baku)
(Skor rata-rata + 0,5 simpangan baku) sampai (Skor rata-rata + 1,5 simpangan baku)
(Skor rata-rata – 0,5 simpangan baku) sampai (skor rata-rata 0,5 + simpangan baku)
(Skor rata-rata – 1,5 simpangan baku) sampai (Skor rata-rata – 0,5 simpangan baku)
Lebih kecil sama dengan (skor rata-rata – 1,5 simpangan baku)
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Kurva Distribusi Nilai dengan PAN

CARA PENETAPAN STANDAR DENGAN MENGGUNAKAN PENILAIAN
ACUAN PATOKAN (PAP)
Cara penetapan standar nilai dengan pendekatan PAP lebih rinci daripada PAN. Standar dalam
PAP ditetapkan oleh para juri. Yang dapat menjadi juri sebaiknya adalah pakar di bidang yang
diujikan, mengerti dan menguasai metode ujian yang digunakan, seorang yang baik dalam
memberikan solusi, mengetahui tingkatan peserta UKMPPDH yang akan diuji dan tertarik
dalam Pendidikan.
Norcini (2003) secara rinci menyebutkan ada 6 langkah yang digunakan dalam PAP yaitu
1) menetapkan jenis standar atau patokan yang akan digunakan,
2) memutuskan metode untuk menetapkan patokan berupa cut-off point,
3) memilih juri-juri (pakar) untuk penilaian (dari AFKHI/PDHI),
4) melaksanakan pertemuan untuk menentukan batas kelulusan,
5) menghitung cut-off point, dan
6) membuat keputusan berupa nilai peserta UKMPPDH.
Terdapat 2 jenis patokan dalam PAP, yaitu absolut dan kompromi (compromise).
METODE ABSOLUT
Pada jenis patokan absolut, ada 2 metode yang sering digunakan yaitu metode Angoff, metode
modifikasi Angoff dan metode Ebel.
METODE ANGOFF
Langkah-langkah pada metode Angoff adalah sebagai berikut:
• Memilih para juri/ pakar
• Para juri/pakar mendiskusikan karakteristik borderline dari peserta ujian
• Para juri/pakar membuat kesepakatan tentang kualitas borderline
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• Para juri/pakar membuat consensus kualitas peserta ujian kelompok borderline dengan
contoh khusus
• Para juri/pakar membuat perkiraan tentang pencapaian peserta ujian yang masuk borderline
pada setiap soal, umumnya menggunakan persentase
• Keputusan para juri/pakar dikumpulkan dan dicatat oleh seorang observer independent (dari
PN UKMPPDH/AFKHI/PDHI)
• Keputusan juri/pakar digabungkan, dibuat rata-rata dan kemudian ditetapkan sebagai batas
nilai lulus. Tabel 6 memberikan contoh penggunaan metode Angoff untuk menetapkan
standar nilai pada suatu ujian dengan 10 soal dan 5 orang juri.
Contoh Penetapan Standar Nilai Metode Angoff
Nomor
Perkiraan pencapaian mahasiswa (%) oleh Juri
Soal Juri 1
Juri 2
Juri 3
Juri 4

Rerata
Juri 5

1

80

90

85

95

75

85

2

70

75

75

80

65

73

3

75

85

80

90

70

80

4

60

70

65

75

55

65

5

50

60

55

65

45

55

6

40

50

45

55

35

45

7

35

45

40

50

30

40

8

45

55

50

60

40

50

9

40

50

45

55

35

45

10

30

40

35

45

25

35

Nilai Batas Lulus

57,3

METODE EBEL
Langkah-langkah pada metode Ebel adalah sebagai berikut :
• Memilih juri/pakar
• Pertemuan para juri dibagi menjadi dua sesi
• Pada sesi pertama, juri secara independent mengelompokan tiap soal berdasarkan kategori
tingkat kesulitannya (mudah, sedang atau sulit) dan kategori relevansinya (tingkat
penerimaan, kepentingan atau keutamaannya). Kemudian mereka mereview data hasil ujian
dan ringkasan data statistiknya. Tabel dibawah memberikan contoh pengelompokan 10 soal
berdasarkan tingkat kesulitan dan relevansinya.
Contoh Pengelompokan Soal pada Metode Ebel
Mudah

Sedang

Sulit
90

Utama
1,3
6
7
Penting
8
4
2
Dapat diterima (Penunjang) 10
9
5
• Pada sesi kedua, para juri berkumpul dan berdiskusi. Diawali dengan kesepakatan kualitas
calon borderline, mereka lalu mendiskusikan perkiraan persentase jawaban yang benar
setiap soal dalam setiap kategori. Secara independent lalu mereka membuat perkiraan
kemungkinan peserta UKMPPDH kelompok borderline menjawab benar pada setiap soal di
setiap kategori dalam bentuk persentase .
Contoh Perkiraan Pencapaian Mahasiswa Borderline pada Metode Ebel
Mudah
Utama
95%
Penting
90%
Dapat
diterima 80%
(Penunjang)

Sedang
70%
65%
60%

Sulit
50%
55%
50%

• Keputusan juri dikumpulkan, dibuat rata-rata dan ditetapkan sebagai batas nilai lulus.
Contoh Penetapan Standar Nilai Metode Ebel
Kategori

Perkiraan Pencapaian
Mahasiswa Borderline (%)

Jumlah Soal (10)

95
70
50

2
1
1

1,9
0,7
0,5

90
65
55

1
1
1

0,9
0,65
0,55

1
1
1

0,8
0,6
0,5
7,1

Utama
Mudah
Sedang
Sulit
Penting
Mudah
Sedang
Sulit
Dapat diterima
Mudah
Sedang
Sulit

80
60
50
Nilai Batas Lulus

Nilai total

METODE KOMPROMI
Pada jenis kompromi, metode yang sering digunakan ada 2, yaitu metode Hofstee, Borderline
Group Method dan Borderline Regression Method.
METODE HOFSTEE
Langkah-langkah pada metode Hofstee adalah sebagai berikut:

91

•
•

•

Memilih juri
Para juri mendiskusikan dan memperkirakan :
o Nilai jawaban benar (percent correct) yaitu persentase minimal dan persentase
maksimal jawaban yang harus dicapai peserta UKMPPDH agar dapat dinyatakan
lulus.
o Rerata kegagalan atau ketidaklulusan (fail rate), yaitu persentase terendah dan
persentase tertinggi dari jumlah peserta UKMPPDH tidak lulus yang dapat diterima.
Setelah ujian, dibuat kurva grafik distribusi nilai seluruh mahasiswa. Nilai batas lulus
adalah perpotongan antara kurva grafik distribusi nilai dengan nilai batas lulus dan rerata
kegagalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perpotongan tersebut dapat ditetapkan
dengan pendekatan matematika. Contoh bentuk grafik dari perkiraan yang telah dibuat pada
tabel 10, dapat dilihat pada gambar 15.
Contoh Perkiraan Percent Corret dan Fail Rate pada Metode Hofstee
Juri

1
2
3
4
5
Rata-rata

Minimal Percent Maksimal
Percent Minimal
Correct (%)
Correct (%)
Fail
Rate
(%)
70
95
15
60
80
5
70
90
15
60
85
5
60
75
10
64
85
10

Maksimal
Fail
Rate
(%)
30
30
30
30
30
30

Contoh Penetapan Standar Nilai dengan Menggunakan Metode Hofstee
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Hal tersebut dilakukan setelah mereka mendapatkan data hasil ujian. Keuntungan
menggunakan metode Hofstee adalah mudah diterapkan, nyaman bagi panitia dalam
mengambil keputusan, dan didukung oleh fakta. Kerugiannya, nilai batas kelulusan yang
akhirnya ditetapkan dapat tidak sesuai dengan perkiraan juri/pakar.
BORDERLINE GROUP METHOD
Metode ini terutama digunakan dalam ujian Objective Structured Clinical Examination
(OSCE). Langkah-langkah pada Borderline Group Method adalah sebagai berikut :
•

Pada setiap station, peserta dinilai berdasarkan 2 metode:
o Penilaian berdasarkan check list
o Penilaian Kemampuan secara Umum atau Global performance (Contoh: Gagal,
Borderline, Lulus, Istimewa)
• Nilai rata-rata peserta kelompok borderline ditetapkan sebagai standar. Contohnya dapat
dilihat pada tabel assessment uji OSCE.
Penilaian Ketrampilan Pemeriksaan Fisik Ginekologi (Inspekulo dan Bimanual)*
Contoh form assestment OSCE pada UKMPPD
A. Check list Penilaian
No Aspek yang dinilai
Nilai
0 1 2
1
Mengecek alat-alat dan bahan-bahan
2
Melakukan anamnesa kasus ginekologi (secara simulasi)
3
Mempersilahkan pasien tenang dalam posisi litotomi
4
Membetulkan posisi pasien (pirenium tepat di tepi meja)
5
Memakai sarung tangan secara aseptic (melepas cincin, jam, dsb)
6
Melakukan simulasi toilet vulva dan sekitarnya
7
Melakukan simulasi katerisasi
8
Melakukan pemeriksaan inspeksi daerah mons pubis, labium majus, vulva
9
Memilih spekulum dengan tangan kanan
10 Memasang spekulum dengan tangan kanan
11 Menampilkan serviks dengan membuka spekulum
12 Mengunci kedudukan spekulum
13 Simulasi membersihkan rongga vagina dan desinfektan
14 Melaporkan keadaan serviks uteri
15 Mengamati dinding vagina dengan memutar spekulum 90o ke kiri dan ke
kanan
16 Mencabut spekulum sesudah mengendorkan sekrup pengunci
17 Meletakkan spekulum ke tempat seharusnya
18 Simulasi mengusap tangan kanan dengan pelumas
19 Berdiri, mengambil sikap tangan kanan di vulva, tangan kiri di supra pubis
20 Melakukan pemeriksaan bimanual (pemeriksaan dalam) dengan jari
telunjuk dan jari tengah kanan
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21
22
23
24

Tangan kiri pada posisi supra pubik membantu menilai organ yang
diperiksa
Membuka sarung tangan dan simulasi cuci tangan
Melaporkan hasil pemeriksaan
Meletakkan alat-alat kembali ke tempatnya
Keterangan :
0 = tidak dilakukan sama sekali
1 = dilakukan tetapi kurang sempurna
2 = dilakukan dengan sempurna

B. Penilaian kemampuan secara umum selama mendemonstrasikan tindakan
1
2
3
4
Keterangan :
1 = tidak lulus
2 = Borderline
3 = Lulus
4 = Istimewa
• Kemudian hasil dari penguji baik penilaian dan kategori kemampuan peserta direkap
untuk dianalisa selanjutnya.
Contoh Penetapan dengan Metode Borderline Group Method pada 20 Mahasiswa
No
Penilaian berdasarkan Check list
Penilaian Kemampuan secara Umum
Mahasiswa
01
38
3
02
47
4
03
38
3
04
40
3
05
32
2
06
18
1
07
42
3
08
44
3
09
46
4
10
46
4
11
46
4
12
30
2
13
28
2
14
20
1
15
22
1
16
28
2
17
34
2
18
38
3
19
38
3
20
32
2
Nilai batas lulus = Nilai check list mahasiswa borderline (05, 12,13,16,17,20) = 184 = 30,7
Jumlah mahasiswa borderline
6
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BORDERLINE REGRESSION METHOD
Metode ini juga banyak digunakan dalam uji OSCE dan performance based examination.
Langkah-langkah pada Borderline Regression Method adalah sebagai berikut :
• Pada setiap station, peserta dinilai berdasarkan 2 metode :
o Penilaian berdasarkan check list
o Penilaian Kemampuan secara umum atau global performance (Contoh: Gagal,
Borderline, Lulus, Istimewa)
• Nilai Global performance setiap peserta diregresi dengan nilai check list
• Pada regresi :
o Nilai check list sebagai dependent variable
o Nilai global performance sebagai independent variable
• Nilai batas lulus adalah perpotongan antara borderline dan nilai ujian. Perpotongan tersebut
dapat ditetapkan dengan pendekatan matematika/statistik. Sebagai contoh, penetapan nilai
batas lulus dengan metode Borderline Regression Method untuk data pada tabel 11, dapat
dilihat pada gambar 17. Nilai Batas lulus pada contoh ini adalah 30,1.

Contoh Penetapan dengan Metode Borderline Regression Method

PENETAPAN STANDAR PENILAIAN DI ERA KBK
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Norcini (1997, 2003) menyebutkan bahwa suatu metode penetapan standar nilai harus
memenuhi beberapa kriteria, antara lain: dapat dijelaskan dan dipertahankan (defensible); dapat
dipertanggungjawabkan (credible); didukung bukti ilmiah, dapat dilaksanakan (feasible), dan
dapat diterima oleh semua stakeholders. Pemilihan metode penetapan standar penilaian di era
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) juga sebaiknya memperhatikan hal-hal tersebut.
KBK menjadikan kompetensi sebagai dasar untuk menentukan seorang mahasiswa berhasil
atau tidak dalam proses pendidikannya. Sebagai contoh, untuk pendidikan kedokteran hewan
di Indonesia, kompetensi bersumber pada standar kompetensi dokter hewan Indonesia yang
disahkan oleh AFKHI dan PDHI dan dijelaskan secara rinci dalam Standar Kompetensi Dokter
Hewan Indonesia (SKDHI). Seluruh institusi Pendidikan Kedokteran Hewan harus
memfokuskan proses pendidikannya pada kompetensi tersebut. Proses penilaian hasil belajar
mahasiswa juga harus didasarkan pada pencapaian kompetensi tersebut. Berdasarkan uraian
sebelumnya, interpretasi penilaian yang didasarkan pada standar atau patokan adalah PAP.
Sehingga, karena penilaian pada era KBK ini didasarkan pada standar berupa kompetensi,
maka interpretasi hasil pembelajaran peserta UKMPPDH sebaiknya menggunakan
pendekatan PAP.
11.2. ASSESSING ASSESSMENT (SUMBER: WE PASS WITH A, FK UGM)
Assessment itu sendiri perlu dievaluasi. Evaluasi ini diperlukan untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas asesmen tersebut. Banyak aspek yang perlu dievaluasi dari suatu
asesmen. Diantara aspek-aspek yang perlu dievaluasi adalah sebagai berikut (Bartman dkk,
2007; Linn dan Gronlund, 2000):
ASPEK 1 : VALIDITAS
Validitas diartikan sebagai derajat kesesuaian pengukuran yang dapat dicapai oleh suatu
instrumen penilaian terhadap hal yang harus diukur. Aspek-aspek berikut ini perlu diperhatikan
dalam menginterprestasikan konsep validitas (Linna dan Grondlund, 2000):
•
•

•
•
•

Validitas merujuk kepada ketepatan interpretasi dari hasil/skor suatu metode asesmen
untuk sekelompok individu tertentu, dan bukan untuk metodenya sendiri
Validitas merupakan masalah derajat; tidak berdasarkan all-or-none. Dengan demikian,
pikiran bahwa skor dari suatu asesmen adalah valid atau tidak valid seharusnya dihindari.
Lebih tepat, validitas dianggap dalam arti kategori yang menunjukkan derajat misalnya
validitas tinggi, validitas sedang atau validitas rendah.
Validitas selalu spesifiik untuk suatu penggunaan tertentu atau interpretasi khusus. Tidak
ada asesmen yang valid untuk semua tujuan.
Validitas adalah kesatuan konsep (unitary concept)
Terdapat banyak cara dalam mengumpulkan bukti untuk menyokong atau menyanggah
validitas suatu skor dari asesmen. Cara pengumpulan bukti tersebut biasanya
dikelompokkan ke dalam satu dari tiga kategori berikut, yaitu: isi (content validity),
kriteria terkait (concurrent dan predictive validity) dan konstruk (construct validity).
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•

Ketiganya saling terkait dan mempengaruhi keseluruhan derajat validitas interpretasi skor
yang diberikan pada suatu asesmen.
Validitas yang kuat dapat disimpulkan apabila bukti dari kesemua kategori ada. Jadi,
interpretasi skor suatu asesmen sangat mungkin mempunyai validitas terbesar apabila kita
mempunyai pemahaman yang menyeluruh dari 1) isi asesmen dan spesifikasinya, 2) kaitan
skor dari suatu asesmen dengan ukuran-ukuran lain yang signifikan, dan 3) ciri-ciri dari
yang akan diukur.

KRITERIA 2: RELIABILITAS
Suatu assesmen dikatakan reliabel jika asesmen dapat dipercaya, konsisten, stabil dan produktif.
Jika asesmen itu dilakukan berulang-ulang terhadap objek yang sama, hasilnya akan tetap sama
atau relative sama. Suatu asesmen yang reliabel belum tentu valid, tetapi suatu asesmen yang
valid mesti reliabel.
Ada empat tipe pokok reliabilitas, yaitu reliabilitas inter-rater atau inter-observer, reliabilitas
asesmen-asesmen (test-retest), reliabilitas bentuk-paralel dan reliabilitas konsistensi internal.
Masing-masing mengestimasi reliabilitas dengan cara yang berbeda. Reliabilitas inter-observer
digunakan untuk mengukur konsistensi suatu asesmen dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas
bentuk parallel digunakan untuk mengukur konsistensi hasil dari dua asesmen yang dibangun
dengan cara yang sama dari ranah isi yang sama. Reliabilitas konsistensi internal digunakan
untuk mengukur konsistensi hasil pada semua item di dalam asesmen.
Linn dan Grondlund (2000) mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas.
Pertama adalah panjangnya/banyaknya item dalam asesmen. Pada umumnya, semakin banyak
jumlah item assessment maka semakin besar reliabilitasnya. Kedua adalah sebaran skor. Ketiga
adalah tingkat kesulitan asesmen, dan yang terakhir adalah obyektifitas.
Tabel berikut menunjukkan estimasi reliabilitas dari berbagai metode asesmen sebagai fungsi
lamanya asesmen dilakukan.

97

(Van der Vleuten & Schuwirth, 2005)
ASPEK 3 : TRANSPARANSI
Kriteria dan standar yang dipakai semestinya jelas dan bisa dimengerti oleh semua pemangku
kepentingan.
ASPEK 4: KOMPARABILITAS
Ujian seharusnya dilakukan dengan cara yang sama dan konsisten untuk seluruh peserta;
kondisi ujian diusahakan sama untuk semua peserta.
ASPEK 5: FAIRNESS
Sistem penilaian dilakukan dengan kriteria yang jelas dan berlaku sama untuk semua peserta
tanpa membeda-bedakan latar belakang peserta.
ASPEK 6: EFEK/PENGARUH KE PEMBELAJARAN DAN PENDIDIKAN
SECARA UMUM
Asesmen yang baik semestinya dapat memberikan efek positif terhadap proses belajar dan
mengajar maupun efek positif ke institusi/organisasi. Gambar berikut adalah model dari Cillier,
dkk (2012) yang menjelaskan mekanisme yang menyebabkan berbagai factor dalam asesmen
dapat memberikan efek terhadap proses pembelajaran.
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Dampak Penilaian terhadap Pembelajaran dan Pendidikan secara Umum
ASPEK 7: MENSTIMULUS SELF-ASSESSMENT DAN REFLEKSI
Ujian yang baik semestinya dapat menstimulus proses refleksi peserta untuk melakukan
perbaikan
ASPEK 8: AKSEPTABILITAS
Para pemangku kepentingan menyetujui desain dan implementasi ujian.
ASPEK 9: MAMPU LAKSANA
Mampu laksana baik dari segi waktu, pendanaan maupun ketersediaan fasilitas pendukung.

11.3. STANDARD SETTING PADA UJI CBT
• Setiap awal tahun, periode 1 UKMPPDH dilakukan Standard setting dengan metode
Angoff yang dimulai dengan menentukan kriteria borderline (1 tahun sekali).
• Standar setting juga dilakukan apabila hasil kelulusan first taker kurang dari 70% total
peserta uji.
• Juri standard setting terdiri dari juri yang sudah terlatih dari IPDH dan perwakilan dari
PDHI yang ditetapkan oleh Panitia Pengarah (PN UKMPPDH)
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• Hasil standard setting dilaporkan kepada Panitia Pengarah (PN UKMPPDH)
RUANG LINGKUP
Penentuan nilai batas lulus Uji CBT UKMPPDH
TUJUAN
Menentukan nilai batas lulus Uji CBT UKMPPDH dengan akurat
TUGAS & TANGGUNG JAWAB
PANITIA PENGARAH PNUKMPPDH BERTANGGUNG JAWAB :
1) Menentukan menetapkan panel juri yang memenuhi syarat terlampir.
2) Menetapkan hasil standard setting yang digunakan untuk menentukan kelulusan.
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
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 CBT
UKMPPDH.
METODE STANDARD SETTING
a. Standard setting dilaksanakan pada setiap awal tahun (pada periode ujian Februari)
apabila kriteria bordeline student group atau minimally competent candidates berubah.
b. Metode yang dipakai untuk menetapkan nilai batas lulus Uji CBT UKMPPDH adalah
metode Modified Angoff.
PROSEDUR
a. Panitia pelaksana mengajukan kebutuhan panel juri kepada Panitia Pengarah.
b. Panitia pengarah menetapkan panel juri yang diundang dalam standard setting.
c. Panitia pelaksana mengundang panel juri
d. Panel juri melaksanakan standard setting
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 juri
3) Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator
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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).
SYARAT-SYARAT PANEL JURI STANDARD SETTING UKMPPD
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
minimal 10 tahun atau yang mendapatkan rekomendasi dari PDHI
7. Pernah mengikuti pelatihan standar setting.
8. Bersedia menjadi standard setter dan mengisi/menandatangani surat pernyataan sebagai
juri standard setting.
KODE ETIK DAN TATA TERTIB JURI STANDARD SETTING UKMPPDH
KODE ETIK JURI STANDARD SETTING
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Seorang juri dalam penentuan batas lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter melaksanakan Kode Etik Juri Standard Setting sebagai berikut.
a. Berkewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan Sumpah
Dokter.
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 UKMPPD dan proses
standard setting.
h. Bersedia mengundurkan diri sebagai juri apabila ada konflik kepentingan atau tidak
sanggup menjalankan kode etik sebagai juri.
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 UKMPPD
dimulai), hasil telaah juri tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan batas lulus
UKMPPD.
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 tempat lain, mencatat soal, mengambil seluruh ataupun
sebagian buku soal, dan berkomunikasi dengan orang atau juri lain
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.
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11.4. STANDARD SETTING PADA UJI OSCE
•
•

Standard setting uji OSCE dilaksanakan di setiap periode UKMPPDH (setiap 3 bulan)
menggunakan Borderline Regression Methods
Hasil standard setting dilaporkan kepada Panitia Pengarah (PN UKMPPDH)

RUANG LINGKUP

Penentuan nilai batas kelulusan uji OSCE UKMPPDH
TUJUAN

Menentukan batas kelulusan uji OSCE UKMPPDH dengan akurat.
TUGAS & TANGGUNG JAWAB
PENANGGUNGJAWAB OSCE BERTANGGUNG JAWAB:

1) Melaksanakan standard setting
2) Membuat berita acara hasil standard setting
PNUKMPPD 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 UKMPPD
OSCE
PROSEDUR

a. Standard setting dilaksanakan pada setiap akhir periode ujian
b. Metode yang dipakai UKMPPD 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
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11.5. PENGUMUMAN UJIAN
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Ketua PNUKMPPDH menyerahkan hasil UKMPPDH yang terdiri atas hasil uji CBT dan
uji OSCE paling lambat 30 hari kerja sesudah hari ujian yang terakhir kepada Ketua
Panitia Pengarah
Ketua Panitia Pengarah menandatangani hasil ujian dan dibuat surat keputusan hasil
UKMPPDH untuk setiap periode ujian
Ketua Panitia Pelaksana mengumumkan kepada publik dan dikirim ke semua
Dekan/Ketua IPDH yang memiliki peserta UKMPPDH pada periode ujian tersebut
Pengumuman kelulusan peserta dilakukan melalui laman pnukmppdh.ristekdikti.go.id
Hasil UKMPPDH peserta per institusi dikirim kepada masing-masing Dekan atau Ketua
IPDH melalui email.
Dokumen cetak hasil UKMPPDH disampaikan secara langsung dan dikirim ke email
masing-masing institusi paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pengumuman laman atau
media cetak yang terdiri dari :
1) Hasil UKMPPDH peserta per institusi;
2) Hasil UKMPPDH Uji CBT per institusi;
3) Hasil UKMPPDH Uji OSCE per institusi; dan
4) Hasil UKMPPDH per peserta (peserta mendapatkan 1 transkrip asli)
IPDH akan menyampaikan atau mengumumkan dokumen hasil UKMPPDH kepada
peserta uji.
Daftar nama peserta yang telah lulus UKMPPDH disampaikan secara email kepada Ketua
PB PDHI paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengumuman di laman atau media cetak.
Hasil UKMPPDH akan menjadi dasar untuk diterbitkan Sertifikat Kompetensi dan
Sertifikat Profesi.
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L. PEMBIAYAAN UKMPPDH
11.1. SATUAN BIAYA UKMPPDH
Biaya penyelenggaraan uji kompetensi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu biaya langsung
dan biaya tidak langsung, dengan peruntukan masing-masing untuk pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Satuan biaya penyelenggaraan UKMPPDH terdiri
atas:
BIAYA LANGSUNG/ OPERASIONAL
•

Biaya pelaksanaan uji kompetensi dan try out CBT dibebankan pada Institusi
Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor
20 tahun 2013 pasal 9

•

Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi terintegrasi dalam biaya pendidikan
program profesi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

•

Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi dibayarkan secara kolektif oleh
perguruan tinggi kepada PNUKMPPDH melalui Perguruan Tinggi Negeri
yang ditunjuk sebagai bendahara panitia uji kompetensi.

•

Dana pelaksanaan Uji Kompetensi yang dikelola di Perguruan Tinggi Negeri
yang ditunjuk sebagai bandahara panitia uji kompetensi merupakan dana
PNBP yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

•

Satuan biaya pelaksanaan Uji Kompetensi dirumuskan oleh PNUKMPPDH
untuk selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi.

•

Penerimaan dan penggunaan dana pelaksanaan uji kompetensi yang dikelola
Institusi Pendidikan Dokter Hewan dan/atau Kementerian yang ditunjuk
sebagai bendahara uji kompetensi harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi;
Biaya operasional kepanitiaan uji kompetensi yang dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada
Tahun Anggaran berjalan dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11.2. PENGELOLAAN DANA PNBP
Pengelolaan dana UKMPPDH yang merupakan dana PNBP yang dihimpun di
Institusi Pendidikan Dokter Hewan dan/atau Kementerian yang ditunjuk sebagai
bendahara uji kompetensi mengacu kepada peraturan dan kebijakan pemerintah
yang berlaku, baik dalam teknis pelaksanaan anggaran, tata cara pengajuan
pembayaran, tata cara pelaporan, tata cara perhitungan pajak, tata cara pengadaan
barang dan jasa serta tata cara pertanggungjawaban keuangan.
Pengalokasian dana uji kompetensi dipergunakan untuk operasional pelaksanaan
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Uji kompetensi meliputi :
1) Pengadaan Barang dan Jasa
2) Sewa/ Pemeliharaan
3) Perjalanan Dinas
4) Honorarium

11.3. PROSEDUR KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMBAYARAN BIAYA UKMPPDH
Biaya Uji Kompetensi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan
mekanisme PNBP sesuai peraturan yang berlaku. Institusi peserta uji kompetensi
melakukan pembayaran untuk peserta secara kolektif dengan cara menyetorkan biaya uji
kompetensi ke rekening bendahara PNBP. Penerimaan dana uji kompetensi dikelola
diperuntukkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi.
PENGELOLAAN BELANJA KEGIATAN UJI KOMPETENSI NASIONAL
1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Perpres No. 54 tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya.
2) Sewa/ Pemeliharaan
Pembayaran belanja sewa/pemeliharaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya Masukan yang berlaku sesuai tahun berjalan.
3) Perjalanan Dinas
Pembayaran belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Standar Biaya Masukan dan Perjalanan Dinas dalam Negeri yang berlaku
sesuai tahun berjalan.
4) Honorarium
Pembayaran belanja honorarium sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku sesuai tahun berjalan.
11.4. PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN PNBP KEGIATAN
UKMPPDH
Prosedur pencairan anggaran PNBP kegiatan uji kompetensi dilaksanakan
dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Pembayaran
Langsung (LS).
PROSEDUR PENCAIRAN DANA MENGGUNAKAN MEKANISME TUP.
TUP diberikan dengan mekanisme Uang Muka Kerja (UMK) sesuai dengan kebutuhan.
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PROSEDUR PENGAJUAN UMK
a.
b.
c.

Panitia UKMPPDH menugaskan wakil bendahara untuk mengajukan dan menerima
uang muka kerja sesuai dengan kebutuhan dalam rencana anggaran.
Pengajuan uang muka oleh Wakil bendahara PNUKMPPDH harus diketahui oleh
Ketua Panitia .
Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi atas pengajuan UMK sesuai dengan
rencana anggaran kegiatan UKMPPDH.

d.

UMK diterimakan kepada Wakil bendahara PNUKMPPDH.

e.

Wakil bendahara UKMPPDH membayar semua kebutuhan pelaksanaan uji
kompetensi.

f.

Wakil bendahara UKMPPDH harus mempertanggungjawabkan uang muka yang
diterima selambat- lambatnya 7 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
Dokumen pertanggungjawaban keuangan harus lengkap sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g.

DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN UMK
a.

b.

UMK digunakan untuk pembayaran belanja kepada pihak ketiga dengan
nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
1) Belanja barang/jasa dengan nilai Rp 250.000,- sampai dengan Rp
1.000.000,- menggunakan kwitansi dengan materai Rp 3.000 dan
dilampiri SSP (Jika ada),-; dan
2) Belanja di atas Rp 1.000.000,- menggunakan kwitansi dengan
materai Rp 6.000,- dan dilampiri faktur pajak dan SSP.
UMK digunakan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas dengan dokumen
pertanggungjawaban :
1) Surat Tugas dari Ketua PNUKMPPDH;
2) Tiket dan Bording pass pergi pulang;
3) Airport tax;
4) Penginapan bila ada;
5) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani pejabat
yang berwenang dengan PPK Satker yang bertugas; dan
6) Laporan perjalanan dinas.

c.

UMK digunakan untuk pembayaran belanja sewa :
1) Kwitansi pembayaran sewa bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2) Pembayaran pajak sewa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

R11.5. PROSEDUR PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
Pembayaran Langsung digunakan untuk pembayaran belanja pengadaan barang dan jasa
di atas Rp. 50.000.000,- dan pembayaran belanja honorarium.
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1) Prosedur pencairan LS digunakan untuk belanja pengadaan barang/jasa yang nilainya

di atas Rp 50.000.000,- (limapuluh juta) dengan mekanisme sebagai berikut :
a. PNUKMPPDH mengajukan kebutuhan bahan habis pakai yang meliputi nama
bahan, merk, tipe, spesifikasi, volume beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
waktu pelaksanaan serta menunjuk penerima barang beserta tempat penyerahan
barang;
b. PPK Satker yang bertugas melakukan verifikasi terhadap HPS;
c. PPK Satker yang bertugasberkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

untuk pelaksanaan pengadaan;
d. Belanja dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- melalui mekanisme pelelangan
atau swakelola jika memungkinkan;
e. Belanja dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- s.d Rp 200.000.000,- dengan
mekanisme pengadaan langsung atau swakelola jika memungkinkan;
f. Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP) memeriksa dan menerima barang hasil
pengadaan dan
membuat berita acara serah terima barang;
g. Pembayaran untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan setelah berita acara

serah terima pekerjaan di tanda-tangani oleh PPK dan penyedia barang yang
dituangkan dalam berita acara pembayaran; dan
h. Kelengkapan SPJ pengadaan barang dan jasa di atas Rp 50.000.000,- selain
swakelola sebagai berikut:
• Surat Perintah Kerja (SPK);
• Surat penunjukan penyedia barang / jasa;
• Berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan,

berita acara pemeriksaan penyelesaian hasil pekerjaan dan berita acara
persetujuan pembayaran;
• Kwitansi yang telah ditanda tangani penyedia barang, ketua panitia uji
kompetensi, bendahara dan PPK.
• Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP);
• Jaminan pelaksanaan dari bank/asuransi yang terdaftar di Kementerian

Keuangan untuk pengadaan di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
• Surat Referensi Bank penyedia barang;
• Semua berita acara rapat yang dilakukan selama proses pengadaan;
• Berkas perusahaan yang ikut dalam proses pengadaan; dan
• Daftar hadir untuk pertanggung jawaban konsumsi.
2)

Prosedur pencairan LS digunakan untuk belanja honorarium
a. Wakil Bendahara UKMPPDH/pelaksana keuangan Satker yang bertugas

membuat daftar/kwitansi honorarium;
b. Nama penerima honorarium dalam daftar/kwitansi sesuai Surat Keputusan Ketua
PNUKMPPDH dan Satker yang bertugas;
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c. Wakil Bendahara UKMPPDH/ Pelaksana keuangan Satker yang bertugas

d.
e.

f.
g.

mengajukan belanja honorarium kepada Bendahara Pengeluaran Satker yang
bertugas yang diketahui oleh Ketua PNUKMPPDH;
Bendahara Pengeluaran Satker yang bertugas melakukan verifikasi terhadap
pengajuan belanja honorarium;
Honorarium diterimakan langsung dengan memperhitungkan PPh pasal 21,
untuk PNS golongan III, pegawai kontrak, honorer, dan pegawai swasta
dikenakan pajak 5 % (Jika memiliki NPWP) atau 6 % (Jika tidak memiliki
NPWP) , dan golongan IV dikenakan pajak 15%, sedangkan PNS golongan I dan
II dikenakan pajak dengan tarif 0 %;
Wakil Bendahara/pelaksana keuangan Satker yang bertugas berkewajiban
mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium; dan
Pertanggungjawaban belanja honorarium maksimal 7 hari kerja setelah
pelaksanaan kegiatan.

11.6. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN UKMPPDH
a.

b.
c.

Wakil Bendahara UKMPPDH dan pelaksana keuangan harus membuat
pertanggungjawaban terhadap semua penerimaan dan pengeluaran dana UKMPPDH.
Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi secara berkala
(setiap periode uji). Laporan keuangan PNBP UKMPPDH diaudit oleh auditor
eksternal, sesuai dengan mekanisme audit untuk pengelolaan keuangan PNBP.
Hasil audit dan laporan keuangan pada point a disampaikan dalam rapat khusus yang
dibuat untuk itu.
Waktu pelaksanaan pemaparan hasil audit paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
setelah pengumuman hasil Uji Kompetensi.

11.7. KOMPONEN BIAYA UKMPPDH PER GELOMBANG)
Dengan asumsi jumlah peserta 300 per gelombang, maka Biaya UKMPPDH per Mahasisa
adalah :
1. Biaya uji CBT: 350.000/peserta/gelombang
2. Biaya uji OSCE: 450.000/peserta/gelombang
Dana diatas peserta membayarkan ke Panitia Nasional UKMMPDH. Selain dana diatas,
Fakultas mempersiapkan sarana/prasarana yang sesuai standard UKMPPDH yang menunjang
pelaksanaan dan honorarium panitia pelaksana UKMPPDH.
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M. PENUTUP
Demikian Panduan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Dokter Hewan (UKMPPDH). Panduan ini
akan menjadi pedoman pelaksanaan baik untuk Panitia Pusat UKMPPDH, Ketua Institusi
Penyelenggara Profesi Dokter Hewan (IPDH), Panitia Lokal Pelaksana dan Peserta
UKMPPDH. Apabila ada perkembangan dan revisi di pedoman maka akan diinformasikan
sebagai perubahan edisi.
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