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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KETUA UMUM 

IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA 

NOMOR :  399.1/KEP/PP-IFI/III/2017 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI 

KOMPETENSI FISIOTERAPIS INDONESIA 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

Era global pada Milenium ke III yang ditandai dengan adanya proses liberalisasi 

dimana intinya adalah persaingan bebas. Globalisasi membuat pergerakan sumber 

daya manusia antar negara dihilangkan, dampaknya terhadap tenaga kerja 

termasuk fisioterapis bebas bergerak antar negara. Dalam kondisi yang demikian 

hanya tenaga kerja yang berkualitas baik saja yang akan dapat masuk antar 

negara untuk bersaing memasuki pasar kerja di negara-negara lain. Kualitas 

tenaga kerja yang baik direpresentasikan dalam bentuk kompetensi yang dimiliki 

didasarkan standar yang diakui secara Nasional, Regional, dan Internasional. 

 

Perkembangan pendidikan fisioterapi yang terus meningkat namun belum 

memiliki standarisasi pendidikan yang mengacu pada capaian pembelajaran 

berdasarkan KKNI, kompetensi bervariasi dan kurikulum belum terstandar serta 

kondisi sarana dan prasarana dalam proses pendidikan di semua institusi 

pendidikan masih belum terstandar, dampaknya adalah hasil lulusan masih 

bervariasi dan belum manjamin memiliki kompetensi yang dapat melayani 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan, dengan kata lain belum mampu 

memberikan pelayananan yang bermutu. Untuk itu perlu diimplementasikan uji 

kompetensi yang bermutu sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran yang 

terintegrasi dalam sistem pendidikan. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk 

mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga fisioterapi sesuai dengan 

standar profesi. 
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Uji Kompetensi Kompetensi Fisioterapis Indonesia dikembangkan dan 

diselenggarakan sebagai pemenuhan amanat Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yang kemudian 

diikuti oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 

tentang Sertifikat Kompetensi dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 

1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi Mahasiwa Perguruan Tinggi Bidang 

Kesehatan. 

 

Uji Kompetensi Fisioterapis Indonesia dilaksanakan dengan Computer Base Test 

(CBT). Fisioterapis yang telah lulus dari UKFI akan diberikan serifikasi kompetensi 

atau sertifikat profesi namun tetap dibina didalam naungan organisai profesi (IFI). 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa 

sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga 

kesehatan untuk dapat menjalankan praktik diseluruh Indonesia setelah lulus uji 

komtenesi. Sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan 

praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. 

Sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi digunakan untuk memperoleh 

registrasi fisioterapi (STR). 

 

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah 

memiliki sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai 

kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik 

dan/atau pekerjaan keprofesiannya oleh organisasi profesi (IFI). Surat Tanda 

Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan 

oleh Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. 

STR (Surat Tanda Registrasi) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. STR memiliki 

keterbatasan waktu (berlaku 5 tahun), dan memerlukan pembaharuan dengan 

sejumlah nilai yang didapat melalui Contuining Profesional Development (CPD) yang 

dikeluarkan oleh IFI. 
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I.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dilaksanakannya uji kompetensi untuk lulusan pendidikan 

tinggi fisioterapi adalah:  

1.2.1 Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi 

fisioterapi yang kompeten dan terstandar secara nasional sehingga bisa 

melindungi masyarakat. 

1.2.2 Uji kompetensi untuk menguji pengetahuan, sikap dan keterampilan 

sebagai dasar untuk pelayanan fisioterapis dan mendorong 

pembelajaran sepanjang hayat 

1.2.3 Uji kompetensi sebagai metode asesmen kompetensi yang efektif dan 

efisien dalam pengelolaan pelayanan fisioterapi  

 

1.3. RUANG LINGKUP 

Pedoman Pelaksanaan ini berisi petunjuk teknis yang mengatur hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Prinsip Dasar Uji 

2) Metodologi Uji 

3) Materi Uji 

4) Penyelenggaraan Uji 

5) Sertifikasi Kompetensi atau Sertifikasi Profesi 

 

1.4. DASAR KEBIJAKAN 

Arah kebijakan pelaksanaan uji kompetensi didasarkan pada landasan yuridis, 

filosofis, sosiologis dan teknis berikut ini: 

 

1.4.1. Landasan Yuridis 

Penetapan kebijakan implementasi uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap 

akhir program pendidikan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Landasan yuridis kebijakan meliputi berdasarkan amanat Undang-

Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yang  
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kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri No. 83 tahun 2013 

tentang sertifikat kompetensi. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 

tentang Uji Kompetensi bagi Mahasiwa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. 

 

Diketahui Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sehingga diperlukan 

standardisasi pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam kaitan dengan 

praktik keprofesiannya yang amat diperlukan untuk menjamin terlaksananya 

pelayanan kesehatan yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat 

masyarakat. 

 

Standardisasi ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk memastikan 

lulusan telah menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkaitan dengan 

profesinya serta menghindari dilaksanakannya pelaksanaan oleh tenaga kesehatan 

yang tidak kompeten. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini 

menunjukkan tingkat pemahaman serta kesiapan lulusan dalam menjalankan 

profesinya. Pengetahuan dan teknologi menjadi modal kuat dalam menghadapi 

berbagai persoalan yang mungkin muncul di masyarakat terutama yang berkaitan 

langsung dengan profesinya. 

 

Standarisasi kemampuan keterampilan berkarya bertujuan untuk memastikan 

metodologi yang digunakan oleh lulusan telah sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Perlu diakui bersama bahwa variabilitas kemampuan institusi pendidikan dalam 

menjalankan proses pendidikan masih cukup tinggi. Standarisasi kemampuan 

keterampilan diperlukan dalam upaya pemerataan akses terhadap pelayanan 

kesehatan masyarakat di Indonesia. Penguasaan kaidah berkehidupan 

bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Salah satu elemen 

kompetensi lain yang turut menjadi dasar keberhasilan adalah penguasaan kaidah 

berkehidupan bermasyarakat. Elemen kompetensi ini harus dikuasai oleh lulusan 

sebelum lulus dari institusi pendidikan. 
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1.4.1.1. Pilar Profesionalisme dan Tujuan Dasar Uji Kompetensi 

Profesionalisme dibangun dengan berdasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu 

kompetensi, kemandirian, dan kode etik. Dengan berdasarkan pada prinsip-

prinsip tersebut, maka hal-hal yang menyusun profesionalisme adalah: 

1) Accountability : Mematuhi standar praktik legal, termasuk semua otoritas 

hukum (pemerintah daerah, provinsi dan peraturan kelembagaan) yang 

berkaitan dengan pasien. Menyadari beban biaya layanan fisioterapi. 

Berlatih dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang 

ditetapkan oleh organisasi.  Mendorong keanggotaan dalam organisasi 

fisioterapi nasional.  Berpartisipasi dalam organisasi dan upaya yang 

mendukung peran fisioterapi dalam memajukan kesehatan gerak dan fungsi 

dan kesejahteraan masyarakat.  

2) Altruism :  mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi, 

menyediakan layanan gratis utk program tertentu misalnya tuna wisma, 

cacat.  

3) Compassion/caring : kasih sayang/peduli. Bukti kepedulian, kasih sayang 

dan empati dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Promosikan 

keterlibatan aktif dari pasien dalam intervensi. Menghormati  hak pasien 

untuk menolak tindakan intervensi terapi. 

4) Cultural Competence : Mengidentifikasi, menghormati dan bertindak dengan 

pertimbangan atas perbedaan, nilai-nilai pasien, preferensi, keyakinan dan 

kebutuhan yang dinyatakan dalam semua kegiatan profesional. Mengelola 

pasien dan berinteraksi dengan rekan-rekan dengan cara yang tanpa 

diskriminatif dan tanpa menindas.  

5) Ethical Behaviour : Memahami isu-isu etis dalam praktik, tahu kode etik  

profesional, hukum dan peraturan praktik. Menaati kode etik profesi, nilai 

dan keyakinan. Mempertahankan prinsip praktik dan kerahasiaan pasien. 

6) Integrity : Menunjukkan integritas dalam semua interaksi dengan anggota 

pasien, keluarga, pengasuh, penyedia perawatan kesehatan lainnya, 

mahasiswa, konsumen lain.  

7) Personal/Professional Development : Kelola ketidakpastian, perubahan dan 

stres. 

 



 

PENGURUS PUSAT 

IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA ( IFI ) 
The Indonesian Physiotherapy Association 
Sekretariat: Jl. Raya Srengseng No. 8 E, Kembangan Jakarta Barat 11630  
Telp/fax : 021 5847248, E-mail : pp_ifi@yahoo.co.id, Website : www.ifi.or.id 

 

 

Melaksanakan manajemen waktu yang efektif dan perencanaan beban kerja. 

Mengidentifikasi kebutuhan belajar individu.Membangun dan menerapkan 

rencana pengembangan pribadi. Merenungkan dan memodifikasi perilaku 

dalam pengalaman dan saran.Tetapkan tujuan yang realistis terkait dengan 

pengembangan pribadi. 

Mengakui pentingnya pengembangan profesional. 

8) Professional Duty : Menunjukkan perilaku profesional dalam semua 

interaksi dengan pasien, anggota keluarga, pengasuh, provider lain, 

mahasiswa, konsumen lain. 

Berpartisipasi dalam self-assessment untuk meningkatkan efektivitas 

intervensi.  

Berpartisipasi dalam kegiatan penilaian kelompok.Berpartisipasi dalam 

kegiatan yang mendukung pengembangan profesi dan pelayanan terhadap 

pasien.Berpartisipasi dalam organisasi profesi (misalnya organisasi profesi, 

WCPT).Memahami peran dari profesi lain yang berkaitan dengan 

praktik.Akui batas lintas profesional dan menggunakan rujukan yang 

sesuai dengan prosedur. 

9) Social Responsibility and Advocacy :Menganjurkan bahwa kesehatan gerak 

dan fungsi serta wellness diperlukan bagi masyarakat.Menganjurkan bahwa 

kompetensi fisioterapi dalam masyarakat akan membawa perubahan 

lingkungan yang lebih baik.Berpartisipasi dan menunjukkan kepemimpinan 

dalam organisasi masyarakat dan layanan sukarela.Menganjurkan bahwa 

profesi dapat mewarnai dalam membuat keputusan keputusan-keputusan 

kunci dan pemangku kepentingan (misalnya untuk termasuk, namun tidak 

terbatas pada, legislatif, peraturan, politik, pembayar).Memahami gejala sisa 

dari situasi kemanusiaan, termasuk penyiksaan dan alami, bencana dan 

lingkungan dan teknologi intervensi ketika dan sebagai 

appropriate.Memahami gejala sisa kekerasan perdata atau pidana 

(termasuk kekerasan dalam rumah tangga) dan campur tangan kapan dan 

sesuai. 
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10) Teamwork (bekerjasama): Memahami peran profesi kesehatan lain dan sosial 

yang berbeda yang terlibat dalam manajemen pasien.Kerja sama dengan 

profesional lain untuk memastikan layanan pasien tidak terputus.Rujuk  

pasien keprofesional lain jika ada indikasi kebutuhan. 

 

1.4.1.2. Sistem Penjaminan Mutu SDM Kesehatan 

Melalui standar kompetensi dan standar pendidikan yang telah dikembangkan, 

dikembangkanlah instrumen akreditasi dari standar pendidikan dan blueprint uji 

kompetensi dari standar kompetensi. Sistem penilaian akreditasi digunakan untuk 

menilai mutu institusi pendidikan yang dinyatakan dalam status akreditasi yang 

berlaku selama periode waktu tertentu. Sedangkan sistem uji kompetensi yang 

dikembangkan dari standar kompetensi digunakan untuk menilai mutu dan 

kompetensi lulusan yang dihasilkan di institusi pendidikan. Kualitas pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di masyarakat merupakan ranah 

tanggung jawab profesi untuk senantiasa diperhatikan dan dievaluasi sehingga 

pada akhirnya kualitas pelayanan kesehatan menjadi masukan pada perbaikan 

sistem pendidikan kesehatan pada umumnya, serta standar kompetensi dan 

standar pendidikan pada khususnya. 

 

 

1.4.2. Landasan Sosiologis 

Dari sisi landasan sosiologis, urgensi uji kompetensi dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak untuk 

pelayanan masyarakat. Hubungan timbal balik antara urgensi uji kompetensi dan 

kebutuhan masyarakat dilandasi beberapa aspek sosiologis berikut: 

 

1.4.2.1. Integrasi Sistem Pendidikan dan Sistem Pelayanan 

Untuk menghasilkan ekosistem yang seimbang, maka perlu dilakukan 

harmonisasi dan integrasi sistem pendidikan dengan sistem kesehatan. Konsep 

integrasi pendidikan pelayanan ditujukan untuk meningkatkan layanan kesehatan  
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melalui pendidikan kesehatan yang berkualitas. Dengan kata lain, kebutuhan 

dunia kesehatan akan dipenuhi oleh dunia pendidikan. 

Integrasi sistem pendidikan dan sistem pelayanan harus memperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1) Sistem pendidikan tinggi Fisioterapi merupakan bagian dari sistem 

pelayanan fisioterapi.  Sistem pendidikan tinggi fisioterapi yang disusun 

berdasarkan kebutuhan masyarakat akan mendorong tercapainya 

pelayanan fisioterapi yang efektif dan efisien bagi masyarakat. 

 

2) Pentingnya kolaborasi inter-profesi kesehatan (interprofessional 

collaboration) dimulai dari sistem pendidikan hingga sistem pelayanan 

kesehatannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayan kesehatan 

yang komprehensif bagi masyarakat baik pada pelayanan kesehatan 

masyarakat tingkat dasar (primer), sekunder maupun tersier. Disamping itu 

kolaborasi inter-profesi kesehatan ini menjamin dilaksanakannya pelayanan 

kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten secara terintegrasi dalam 

satu kesatuan. Kolaborasi inter-profesi kesehatan diharapkan mampu 

mencegah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang tidak memiliki 

kewenangan. 

 

1.4.2.2. Hubungan Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Fisioterapi dan 

Sistem Pelayanan Kesehatan. 

Kualitas pendidikan tinggi fisioterapi memiliki efek berjenjang terhadap kualitas 

pelayanan fisioterapi terhadap masyarakat. Secara singkat hubungan antara 

kualitas pendidikan tinggi fisioterapi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Kualitas pelayanan fisioterapi dimulai dengan penjaminan kualitas insitusi 

pendidikan. Penjaminan kualitas institusi dilaksanakan melalui sistem 

akreditasi. Akreditasi bertujuan mengukur kemampuan institusi pendidikan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran yang baik sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan secara nasional. Akreditasi mengukur kualitas institusi 

pendidikan dari aspek kemampuan institusi dalam tata kelola institusi, 

kemampuan pemenuhan SDM, sarana dan prasarana pembelajaran dan 

pendukung lainnya, sistem pembelajaran (kurikulum), sistem informasi,  
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peran serta dalam pengembangan keilmuan (penelitian), pengabdian 

masyarakat serta kualitas mahasiswa dan lulusan institusi pendidikan. 

2) Penjaminan mutu insitusi pendidikan dilanjutkan dengan penjaminan mutu 

lulusan dengan mengembangkan sistem sertifikasi melalui uji kompetensi 

untuk menilai kompetensi lulusan fisioterapi. Tujuan sertifikasi ini adalah 

memastikan lulusan pendidikan tinggi fisioterapi telah memiliki kompetensi 

yang terstandar sehingga dapat melakukan pelayanan fisioterapi secara 

kompeten sesuai dengan keahlian ilmu dan keterampilan yang dikuasai. 

3) Tujuan akhir dari penjaminan kualitas institusi pendidikan dan lulusan 

pendididikan tinggi fisioterapi adalah tercapainya derajat pelayanan 

fisioterapi yang sesuai dengan standar pelayanan fisioteapi yang berlaku 

nasional. 

 

1.4.3. Landasan Teknis 

Implementasi UKFI dapat menjadi landasan teknis kebijakan uji kompetensi 

selanjutnya. Pada dasarnya, nilai uji kompetensi yang harus dikedepankan adalah 

nilai transparansi dan akuntabilitas sosial. Dasar pelaksanaan uji kompetensi 

adalah kebutuhan standarisasi lulusan pendidikan formal fisioterapi, sehingga 

dengan dilaksanakannya uji kompetensi sebagai uji nasional pada tahap akhir 

program pendidikan (exit exam). Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan 

lulusan fisioterapi akan terstandar secara nasional.  
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BAB 2 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

2.1. PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI 

Uji Kompetensi Fisioterapis Indonesia diselenggarakan oleh Panitia UKFI yang 

dibentuk oleh IFI bekerjasama dengan Institusi penyelenggara pendidikan.  

 

2.2. PETA JALAN PENGEMBANGAN UJI KOMPETENSI SEBAGAI PRASYARAT 

KELULUSAN DARI PROGRAM STUDI D-3 dan PROFESI FISIOTERAPI  

Uji Kompetensi sebagai bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu 

Fisioterapis dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-Undang No. 12 tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, yang kemudian secara khusus diatur 

dalam Peraturan Menteri no 83 tahun 2013 tentang sertifikat kompetensi. 

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 36 Tahun 2013 dan Nomor 1/IV/PB/2013 tentang Uji Kompetensi bagi 

Mahasiwa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. 

 

Peserta didik yang berhasil lulus dalam Uji Kompetensi akan memperoleh 

Sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi sebagai tanda pengakuan terhadap 

kemampuan sebagai seorang Fisioterapis dalam menjalankan tugas sebagai 

fisioterapis di seluruh Indonesia. Sertifikat Kompetensi atau sertifikat ditanda 

tangani oleh ketua umum Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI).  

 

Mereka yang telah mengikuti UKFI ini akan memperoleh informasi  hasil ujian 

bahwa nilai yang diperoleh di bawah NBL atau di atas NBL, yang dikeluarkan oleh 

Panitia UKFI dan ditandatangani oleh ketua panitia yang telah mendapatkan 

penugasan dari Ikatan Fisioterapi Indonesia. Biaya penyelenggaraan uji UKFI ini 

dibebankan kepada Insititusi penyelenggara. 
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Uji Kompetensi Fisioterapi Sebagai Prasyarat Kelulusan (Exit Exam) 

1) Semua Perguruan tinggi penyelenggara Program Studi fisioterapi wajib 

mengikuti UKFI. 

2) Peserta UKFI yang lulus akan memperoleh Sertifikat Kompetensi atau 

sertifikat profesi. 

3) Sertifikat Kompetensi atau sertifikat profesi ditanda tangani oleh Ketua Umum 

Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) 

4) Sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi sebagai syarat untuk registrasi  

5) Biaya uji UKFI dibebankan kepada institusi penyelenggara. 

 

2.3. MATERI UJI KOMPETENSI 

Materi uji kompetensi disusun berdasarkan cetak biru (blue print). Blue Print 

disusun berdasarkan standar kompetensi fisioterapi. Blue print UKFI terdiri dari 

tujuh tinjauan. Tinjauan 1 s/d 7 disesuaikan pada kompetensi yang telah 

dikembangkan oleh organisasi profesi. Ke tujuh tinjauan sebagai berikut: 

Tinjauan Blue Print Profesi Fisioterapi sebagai berikut : 

Tinjauan 1 : Kompetensi Fisioterapis 

1.1.Profesionalitas bernilai luhur  

1.2.Kesadaran Diri dan pengembangan profesional  

1.3.Komunikasi efektif  

1.4.Manajemen Informasi  

1.5.Landasan Ilmiah Ilmu Fisioterapi  

1.6.Keterampilan Praktik  

1.7.Penyelesaian masalah kesehatan Gerak dan Fungsi 

 

Tinjauan 2 : Kedalaman 

2.1. Recall  

2.2. Reasoning 
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Tinjauan 3 : Domain 

3.1. Kognitif  

3.2. Konatif 

3.3. Prosedural Knowlegde 

 

Tinjauan 4 : Gerak dan Fungsi Sistem 

4.1. Muskuloskeletal  

4.2. Neurologi dan perilaku 

4.3. Cardiopulmunal vasculer 

4.4. Integument  

 

Tinjauan 5 : Sasaran Intervensi 

5.1. Individu  

5.2. Keluarga 

5.3. Masyarakat  

 

Tinjauan 6 : Proses Fisioterapi 

6.1. Assesment 

6.2. Diagnosis  

6.3. Intervensi  

6.4. Evaluasi 

 

Tinjauan 7 : Aspek Pelayanan 

7.1. Promosi / Perilaku Sehat  

7.2. Pencegahan  

7.3. Pemeliharaan  

7.4. Kuratif Restorasi 

 

Tinjauan Blue Print Sarjana Terapan  Fisioterapi sebagai berikut : 

Tinjauan 1 : Kompetensi Fisioterapis 

1.1.Profesionalitas bernilai luhur  

1.2.Kesadaran Diri dan pengembangan profesional  

1.3.Komunikasi efektif  
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1.4.Manajemen Informasi  

1.5.Landasan Ilmiah Ilmu Fisioterapi  

1.6.Keterampilan Praktik  

1.7.Penyelesaian masalah kesehatan Gerak dan Fungsi 

 

Tinjauan 2 : Kedalaman 

2.1. Recall  

2.2. Reasoning 

 

Tinjauan 3 : Domain 

3.1. Kognitif  

3.2. Konatif 

3.3. Prosedural Knowlegde 

 

Tinjauan 4 : Gerak dan Fungsi Sistem 

4.1. Muskuloskeletal  

4.2. Neurologi dan perilaku 

4.3. Cardiopulmunal vasculer 

4.4. Integument  

 

Tinjauan 5 : Sasaran Intervensi 

5.1. Individu  

5.2. Keluarga 

5.3. Masyarakat  

 

Tinjauan 6 : Proses Fisioterapi 

6.1. Assesment 

6.2. Diagnosis  

6.3. Intervensi  

6.4. Evaluasi 
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Tinjauan 7 : Aspek Pelayanan 

7.1. Promosi / Perilaku Sehat  

 

7.2. Pencegahan  

7.3. Pemeliharaan  

7.4. Kuratif Restorasi 

 

Tinjauan Blue Print Ahli Madya  Fisioterapi sebagai berikut : 

Tinjauan 1 : Kompetensi Fisioterapis 

1.1.Profesionalitas bernilai luhur  

1.2.Kesadaran Diri dan pengembangan profesional  

1.3.Komunikasi efektif  

1.4.Manajemen Informasi  

1.5.Landasan Ilmiah Ilmu Fisioterapi  

1.6.Keterampilan Praktik  

1.7.Penyelesaian masalah kesehatan Gerak dan Fungsi 

 

Tinjauan 2 : Kedalaman 

2.1. Recall  

2.2. Reasoning 

 

Tinjauan 3 : Domain 

3.1. Kognitif  

3.2. Konatif 

3.3. Prosedural Knowlegde 

 

Tinjauan 4 : Gerak dan Fungsi Sistem 

4.1. Muskuloskeletal  

4.2. Neurologi dan perilaku 

4.3. Cardiopulmunal vasculer 

4.4. Integument  
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Tinjauan 5 : Sasaran Intervensi 

5.1. Individu  

5.2. Keluarga 

5.3. Masyarakat  

 

Tinjauan 6 : Proses Fisioterapi 

6.1. Assesment 

6.2. Diagnosis  

6.3. Intervensi  

6.4. Evaluasi 

 

Tinjauan 7 : Aspek Pelayanan 

7.1. Promosi / Perilaku Sehat  

7.2. Pencegahan  

7.3. Pemeliharaan  

7.4. Kuratif Restorasi 

 

2.4. MEKANISME PELAKSANAAN 

2.4.1. Prinsip Penyelenggaraan 

UKFI sebagai uji untuk memperoleh sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi 

Fisioterapi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1) Uji kompetensi dilaksanakan pada tahap akhir pendidikan sebelum dilakukan 

wisuda  

2) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia UKFI yang dibentuk bersama oleh IFI 

sampai terbentuknya lembaga tetap yang mendapatkan wewenang untuk 

melaksanakannya. 

3) Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan blue print yang mengacu pada 

Standar Kompetensi Fisioterapis Indonesia. 

4) Uji kompetensi dilaksanakan dengan melibatkan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan Program Studi Fisioterapi. 
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5) Soal ujian disiapkan oleh Panitia UKFI yang mendapat penugasan oleh Ikatan  

Fisioterapi Indonesia dan akan dibawa oleh petugas khusus yang telah 

ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan. 

6) Penentuan kelulusan uji kompetensi melalui proses standard setting secara 

nasional dan hasilnya disampaikan kepada peserta melalui prodi fisioterapi 

masing-masing. 

 

2.4.2. Persyaratan Peserta 

Uji kompetensi berlaku bagi semua calon lulusan pendidikan fisioterapi dengan 

persyaratan sebagai berikut: 

1) Mahasiswa pendidikan fisioterapi yang telah menyelesaikan dan lulus tugas 

akhir dibuktikan dengan surat keterangan oleh Ketua Program Studi 

Fisioterapi. 

2) Memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan oleh Panitia 

Nasional 

3) Persyaratan khusus bagi peserta retaker: 

a) Telah mengikuti program remediasi yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan dari institusi pendidikan pelaksana program remediasi. 

b) Belum melampaui batas maksimal keikutsertaan uji kompetensi. 

 

2.4.3. Batasan Keikutsertaan 

Uji kompetensi berlaku bagi semua calon lulusan pendidikan fisioterapi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Calon lulusan D-3,D-4 dan profesi yang belum lulus pada uji kompetensi pada 

periode uji tertentu tidak mendapatkan sertifikat kompetensi atau sertifikat 

profesi. 

2) Calon lulusan pendidikan fisioterapi yang belum lulus pada uji kompetensi 

pada periode uji tertentu dapat mengikuti kembali uji kompetensi pada periode 

uji selanjutnya.  
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2.5. PENETAPAN KELULUSAN PADA UJI KOMPETENSI FISIOTERAPIS 

INDONESIA 

Salah satu parameter kualitas implementasi uji kompetensi adalah Nilai Batas 

Lulus (NBL) yang ditetapkan melalui proses Standard Setting. NBL UKFI 

menggunakan nilai median yang didapat dari evaluasi penilaian soal. Peningkatan 

pada NBL selanjutnya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan nilai 

yang stabil atau NBL yang disepakati. 

 

2.6. SKEMA PEMBIAYAAN UJI KOMPETENSI  

 Pembiayaan regiatrasi uji kompetensi untuk pengembangan bank soal uji 

kompetensi, pelatihan pembuatan soal uji kompetensi, pengembangan 

perangkat lunak (software) aplikasi Computer Base Test (CBT) serta 

penerbitan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi ditetapkan sebesar 

Rp. 250.000/peserta disetor ke kas IFI Pusat Rekening atas nama Ikatan 

Fisioterapi Indonesia di BCA KCU Matraman  Jakarta Pusat dengan  No 

Account : 342 305 5 118. Kegiatan uji komptensi akan dilaksanakan setelah  

pembayaran dilakukan.  

 Pembiayaan pelaksanaan UKFI dibebankan kepada Institusi Pendidikan 

penyelenggara UKFI dengan besaran ditetapkan oleh panitia bersama dan 

pemangku kepentingan Uji Kompetensi Fisioterapi dengan 

mempertimbangkan pembiayaan penggunaan sarana dan prasarana ujian, 

jumlah peserta dan biaya operasional lainnya. Penetapan besaran biaya 

pelaksanaan hendaknya menggunakan prinsip transparan, efisien dan 

efektif. 

 

2.7. WAKTU PELAKSANAAN  

Uji kompetensi dilaksanakan secara periodik dengan pembiayaan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan 

sampai evaluasi. Uji kompetensi diselenggarakan minimal sebanyak 4 kali dalam 

setahun. Dalam hal terjadi penumpukan peserta yang tidak lulus, frekuensi 

pelaksanaan uji kompetensi dapat ditambah. 
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2.8. TINDAK LANJUT 

Hasil uji kompetensi akan diumumkan secara terbuka dengan tujuan untuk 

diketahui masyarakat dan sebagai umpan balik bagi institusi pendidikan terutama 

untuk perbaikan proses pendidikan. Bagi peserta uji kompetensi yang belum lulus 

akan diberlakukan program penanganan retaker yang menjadi tanggung jawab 

institusi pendidikan. 

 

2.8.1. Publikasi Hasil 

Ketentuan tentang publikasi hasil uji kompetensi meliputi: 

1) Hasil uji kompetensi diumumkan maksimal 1 (satu) bulan setelah 

pelaksanaan 

2) Pengumuman dapat dilakukan dalam bentuk: 

a) Online melalui website IFI dalam bentuk pencantuman nama dan 

institusi serta hasil ujian atau melalui email yang dikirimkan ke institusi 

penyelenggara  

b) Tertulis berupa: 

Kolektif per institusi meliputi: 

 -Identitas institusi 

 -Nilai rerata nasional 

 -Nilai rerata institusi 

 -Umpan balik institusi 

Individu meliputi: 

 -Identitas peserta 

 -Nilai rerata nasional 

 -Nilai individu 

 -Umpan balik individu 
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2.8.2. Penangaanan Retaker 

Calon lulusan pendidikan fisioterapi yang tidak lulus uji kompetensi wajib 

mengikuti program remediasi. Program remediasi dilaksanakan pada institusi 

pendidikan fisioterapi dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

2.8.2.1. Mekanisme Pelaksanaan 

Mekanisme pelaksanaan program remediasi dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a) Pengusulan data retaker: 

Koordinator pembimbingan menyampaikan data retaker kepada Ketua 

Program Studi. 

b) Setelah institusi menerima data peserta retaker baik yang berasal dari 

institusi bersangkutan maupun dari luar institusinya, Ketua Program Studi 

membuat surat tugas yang menetapkan nama pembimbing dan retaker yang 

dibimbing (rasio maksimal 1:5). 

c) Dalam melakukan pembinaan digunakan seperangkat instrumen yang 

terdiri diri: 1) buku log retaker; dan 2) daftar hadir. 

d) Frekuensi pembimbingan minimal 1 kali per minggu. 

e) Dalam melakukan pembimbingan, baik retaker maupun pembimbing harus 

mengisi buku log sesuai dengan panduannya secara lengkap. 

f) Pengisian buku log harus bisa mencerminkan tahapan kegiatan dan 

kemajuan proses remediasi pembelajaran retaker. 

g) Koordinator pembimbingan bertanggungjawab terhadap kelancaran 

keseluruhan pelaksanaan kegiatan remediasi. 

h) Pada akhir proses pembimbingan remediasi, keseluruhan instrumen yang 

telah diisi dikumpulkan kepada koordinator pembimbingan. 

i) Koordinator pembimbingan menyusun laporan hasil kegiatan kepada Prodi. 

j) Prodi menyampaikan hasil laporan pembimbingan kepada IFI dan membuat 

surat pengantar yang menyatakan retaker tersebut telah menyelesaikan 

program remediasi sehingga bisa mengikuti ujian pada periode terkait. 
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2.8.2.2. Peran Pemangku Kepentingan 

Dalam pelaksanaan program remediasi bagi retaker uji kompetensi, seluruh 

pemangku kepentingan memiliki peran masing-masing meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Peran Panitia Pusat 

a) Pada tahap ini Panitia Pusat akan menyiapkan data tentang retaker uji 

kompetensi. Data berisi nama-nama retaker dari institusi beserta riwayat uji 

kompetensi. Selain itu, Panitia Pusat akan pula menyampaikan profil 

kelulusan uji kompetensi per–institusi kepada Pengurus Pusat APTIFI untuk 

diketahui dan ditindaklanjuti seperlunya.  

b) Panitia Pusat selanjutnya menyampaikan data-data tersebut kepada 

institusi pendidikan (home based) masing-masing retaker. 

 

 

2) Peran Institusi Pendidikan Fisioterapi 

a) Institusi pendidikan fisioterapi melakukan diseminasi kegiatan pembinaan 

retaker uji kompetensi dan pelatihan berdasarkan hasil Training of Trainer 

(TOT) sebelumnya kepada calon pembimbing. Jumlah calon pembimbing 

diharapkan mengantisipasi jumlah lulusannya yang masih tidak lulus 

dengan rasio pembimbing dan retaker maksimal 1:5. 

b) Pimpinan Institusi menetapkan koordinator pembinaan atau unit 

organisasi sesuai yang diinginkan berdasarkan surat tugas Ketua Program 

Studi. Demikian pula, pembimbing yang bertugas selama periode 

pembimbingan retaker perlu diberikan surat tugas. 

c) Institusi pendidikan fisioterapi diharapkan juga bersedia melakukan 

pembinaan (remedial learning) kepada retaker dari institusi lain yang 

mendaftar atau berminat mengikutinya di institusi tersebut. 
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3) Peran Retaker 

a) Retaker diharapkan sesegera mungkin menghubungi institusi pendidikan 

asal (home based) untuk mendaftar program remediasi beserta institusi 

pendidikan yang diminati untuk pelaksanaan program remediasi. 

Pendaftaran retaker ke institusi perlu dilakukan segera setelah hasil uji 

kompetensi diumumkan. 

b) Retaker diharapkan berperan aktif dalam proses pendaftaran program 

remediasi dengan menyediakan informasi serta berkas-berkas 

administratif jika diperlukan. 

 

2.8.2.3. Pembiayaan Kegiatan 

1) Pembiayaan meliputi: 

a) Pengelolaan program, seperti penyediaan buku Log, biaya rapat, pelaporan 

kegiatan, komunikasi, transportasi dan akomodasi. 

b) Honorarium pengelola program meliputi: 

- Honorarium pembimbing 

- Honorarium koordinator pembimbingan 

 

- Tim monev internal 

2) Sumber pembiayaan bagi program penanganan retaker pada termasuk dalam 

biaya pendidikan. 

 

 

BAB III PENUTUP 

Dengan adanya naskah akademik uji kompetensi fisioterapi ini diharapkan 

pelaksanaan uji kompetensi fisioterapi bisa dilaksanakan sesuai perencanaan. 

Dalam pelaksanaan uji kompetensi fisioterapi akan selalu mengikuti ketentuan 

dan peraturan perundangan yang berlaku.  
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DATA PESERTA 

 

 

Jenjang Pendidikan : D3/D4/PROFESI 

   Nomor Izin 
Pendirian/Perpanja

ngan 

: .......................................... Masa Berlaku 

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

 Nomor dan Strata 

Akreditasi 

: .......................................... Masa Berlaku 

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

 Alamat Institusi 
Pendidikan  

:…………………………………………………………..................
................... 

 Contact Person (2 

orang) : 

     Nama  :................. 

No.Telp  Kantor / 

Hp:................ 
Fax: ..........                                 

email:..........  

 

 

Nama  :.......... 

No.Telp  Kantor / Hp:.......... 
Fax:..........                                  

email:...........  

 

  

  

  

NO 

URUT 

NAMA 

PESERTA 

JENIS 

KELAMIN 

TEMPAT 

LAHIR 

TANGGAL 

LAHIR 

THN 

MASUK 

Nila

i 

IPK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

Keterangan : 

1. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut 
2. Kolom 2 : diisi nama peserta  

3. Kolom 3 : diisi laki-laki/perempuan 

4. Kolom 4 : diisi nama kota/kecamatan/desa tempat lahir. 

5. Kolom 5 : diisi tanggal lahir, dalam format text. 

6. Kolom 6 : diisi tahun masuk institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan. 
7. Kolom 7 : diisi sesuai nilai IPK mahasiswa s/d semester  

8. Penandatangan data : 

                                                                …………………………. , ………………………….. 

                             Pimpinan Institusi 

 

                                                                   (…………………………………………………...) 
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KARTU PESERTA UJI KOMPETENSI PROFESI FISIOTERAPI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NAMA INSTITUSI : 

NOMOR UJIAN : 

NAMA LENGKAP : 

PROGRAM STUDI : 

JENJANG PENDIDIKAN : 

TANDA PESERTA UJI KOMPETENSI 

TAHUN 2018 

 

FISIOTERAPI 

PROFESI FISIOTERAPI  * 

 

 

Pas Foto 

4 x 6 Cap 
Poltek
keske

TANDA TANGAN 

PESERTA 

13 cm 

9,5 cm 
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Pakta Integritas 

SURAT PERNYATAAN/JANJI PENGAWAS UJI KOMPETENSI 

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas 

bertempat di Kampus Jurusan Fisioterapi Poltekes Surakarta, dengan disaksikan 

oleh Ketua Umum Ikatan Fisioterapi Indonesia, saya yang bertanda tangan 

dibawah ini :  

Nama :.......................................................... 
Tempat/Tanggal Lahir : ................................................... ……… 
Alamat Rumah : ................................................... ……… 
Jabatan/Profesi : ................................................... ……… 
Unit  Kerja : ................................................... ……… 
Alamat Tempat Kerja :.......................................................... 
Nomor Telepon/HP                  : .........................................................      

 

Dengan ini menyatakan bersedia ditunjuk dan sanggup menjalankan tugas 

sebagai Pengawas Pusat (PP)/ Pengawas Lokal (PL)* uji kompetensi Profesi 

Fisioterapi bulan Maret tahun 2018 dan dengan ini pula saya menyatakan dan 

berjanji dengan sebenar-benarnya bahwa saya,  

1. Telah menerima dan memahami penjelasan/pengarahan tentang 
peraturan/ketentuan sebagai pengawas uji kompetensi. 

2. Akan mentaati semua peraturan yang ditetapkan, dan berjanji tidak akan 
melakukan perbuatan curang dan/atau perbuatan tercela lainnya dalam 
melaksanakan tugas sebagai pengawas. 

3. Bertanggung jawab dan bersedia menanggung semua akibat hukum apabila 
dikemudian hari terbukti melanggar/tidak menepati janji saya ini. 

 

                 Saksi : 

Ikatan Fisioterapi Indonesia                             Saya yang menyatakan/berjanji, 

 

 

(Moh. Ali Imron, SMPh, S Sos, M Fis)                (                                             ) 

              Ketua Umum 
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TANDA TERIMA SOAL DARI PENGAWAS PUSAT UJI KOMPETENSI  

KEPADA PENGAWAS LOKAL 

 

Pada hari ini, .......,tanggal .........,bulan..... tahun ..... bertempat di ........, kami 

yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, telah 

menerima materi ujian Uji Kompetensi:  

Nama Institusi   :  

TUK    :  

Alamat TUK                      : 

NO JENIS JENJANG 

PENDIDIKAN 

JUMLAH  

1. Fisioterapi Profesi  

    

2.    

    

3.    

    

    

 

Demikian, tanda terima ini ditandatangani dengan sebenarnya untuk 

dipergunakan sebagaimana mustinya : 

 

Pengawas Pusat,                               Pengawas Lokal,     

 

 

(............................................)               (............................................) 
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BERITA ACARA  

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI 

 

 

Pada hari ini, ........... tanggal ............ bulan ......... tahun ........... bertempat 

............................ alamat : ............................................................. , telah 

dilakukan uji kompetensi : 

 

    Jenis Pendidikan : Fisioterapi. 

Jenjang Pendidikan : .............................. 

Jumlah peserta uji  :.............................. orang. 

Waktu uji kompetensi : Pkl........................s/d................ WIB/WITA/WIT 

Ruang uji : ............................................................... 

 

Uji Kompetensi telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.  

Catatan penting yang patut diperhatikan/pertimbangkan adalah sbb. : 

1. ........................................................................................................................... 

2............................................................................................................................. 

3............................................................................................................................. 

dst.   

................................, .......................... 

Pengawas Pusat,   Pengawas Lokal,  

 

 

(........................................)                                                             (......................................) 
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DAFTAR TUGAS 

 

TUGAS PENGAWAS PUSAT, PENGAWAS LAPANGAN & PENANGGUNG JAWAB 

LAPANGAN 

PP, PJL, dan PL bertugas untuk :  

 menyelenggarakan keterlaksanaan kegiatan Uji Kompetensi  
 menjamin pelaksanaan UK bersih, jujur serta mempertahankan nilai & 

integritas  
 menjaga kerahasiaan materi uji (sebelum s/d sesudah ujian) 

 

PERAN DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN 

1. Fungsi :  
 menyiapkan lokasi dan kelengkapan   infrastruktur ujian  

2. Peran :  
 Koordinasi dengan PP, PL dan “pemilik” lokasi.  
 (Transportasi & Akomodasi di TUK) Poltekkes.  
 Menyiapkan tempat ujian (ruang ujian, toilet, genset, ruang briefing; 

dll).  
 Membantu membagikan soal kepada PL dan penatalaksanaan 

dokumen ujian.  
 Menyiapkan kebutuhan  Komputer dan perangatnya,  ATK 

pelaksanaan Ujian.  

 

PERAN DAN FUNGSI PENGAWAS LAPANGAN 

 Fungsi  
 sebagai pengawas lapangan pada saat ujian  

 Peran : 
 Membantu PP untuk menyiapkan kartu peserta, absensi (buku 

album), dan administrasi peserta lainnya  
 Membagikan naskah soal sesuai arahan PP 
 Membantu fasilitasi peserta dalam pengisian identitas  
 Melakukan pengawasan terhadap peserta  

 Membantu PP menyiapkan administrasi pasca ujian  
 

ETIKA PETUGAS UJI KOMPETENSI 

1. Komitmen  dan disiplin yang tinggi  
2. Tidak membocorkan soal  
3. Tidak membantu atau merugikan peserta UKOM  
4. Bersifat obyektif dan bertanggung jawab  
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KEGIATAN PENGAWAS PUSAT & PENGAWAS LAPANGAN  

SAAT H-1 

Menyiapkan Administrasi Peserta 

 Membagi tugas antara PP dan PL untuk pelaksanaan administrasi utk : 
1. Melakukan Absensi peserta, dan memastikan peserta mengisi NIM & 

Tanda tangan  
2. Mengecek kesesuaian peserta dengan kartu identitas  
3. Menerima dan menempelkan foto di kartu ujian dan di buku album  
4. Membantu stempel di kartu ujian dan buku album 

 Membantu penyampaian materi briefing dari PP 
Menyiapkan Lokasi 

 Bersama PP mengecek kesiapan ruangan dan fasilitas pendukung (sirkulasi, 
penerangan, kebersihan), termasuk fasilitas pendukung (toilet, Akses 
Darurat, Penunjuk arah, Generator, dll) 

 Membantu mengecek nomor kursi dan pembagian ruangan sesuai arahan 
PP 

 

Membagi Tugas 

 Melakukan pembagian tugas (siapa bertanggungjawab utk ruang apa/ siapa 
saja?) 

 Mengatur siapa pendamping peserta keluar ruangan dan yang hrs 
koordinasi dengan PJL 

Memenuhi Administrasi 

 Mengisi Presensi Pelaksanaan Briefing 
 Mengisi Pakta Integritas  

 

KEGIATAN PENGAWAS PUSAT & PENGAWAS LAPANGAN 

SAAT HARI H 

Menyiapkan Administrasi Pra Ujian 

 07.30 WIB : Melakukan kordinasi dengan PP utk persiapan  
 08.00 WIB : Peserta di lokasi ujian pembukaan ruangan Lab Komputer  

  08.20 WIB : Distribusi Password dan komputer peserta sesuai petunjuk PP 
 08.30 WIB : Peserta masuk, berdoa, absensi, mulai mengisi identitas (nama, 

dll);PL memfasilitasi pengisian identitas dll  
 

Pelaksanaan Ujian 

 Mengawasi ujian, memastikan peserta berlaku baik dan tidak ada 
kecurangan pelaksanaan ujian  
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 Mengedarkan absensi utk td tgn di Buku Album, mencocokkan kartu 
dengan peserta  

 

Pasca Ujian 

 Mengisi Presensi Pelaksanaan Ujian  
 Mengisi / Tanda tangan berita acara  
 Membantu save soal dan jawaban  
 Membantu mengecek kelengkapan jumlah dan peralatan komputer dan 

peralatannya  
 Membantu menginput data ke server/ external memori  

 

TATIB Untuk Penanggung Jawab Lapangan & Pengawas Lokal 

 Mengikuti Briefing dan Try Out 
 Mengenakan pakaian bebas rapi (tidak kaos oblong, celana jeans/legging) 
 Tidak membawa/ mengaktifkan HP selama jam ujian  
 Tidak menggunakan sepatu bersuara  
 Tidak membaca/ merekam/ mengambil soal atau bagiannya  
 Tidak membawa alat perekam, kamera, dll  

 

KEGIATAN PENGAWAS PUSAT & PENGAWAS LAPANGAN  

SAAT HARI H 

 Memastikan ruang dan fasilitas pendukung berfungsi dg baik  
 Menyiapkan ATK utk kegiatan  
 Membantu kegiatan administrasi soal (materi uji) mulai dari pembukaan 

paket materi hingga penyegelan jawaban dan materi  
 Mengisi Monev PP  

 

PELAKSANAAN 

 90 menit sebelum ujian sudah datang  
 60 menit sblm ujian dilakukan pembukaan  
 30 menit sblm peserta masuk ruang  
 Peserta mengisi identitas  
 Pengawas mengecek kelengkapan identitas  
 peserta masuk berdiri disamping kursi  
 Yg dibawa hanya kartu ujian, pensil dan pulpen  
 Tissue disediakan panitia + tempat sampah  
 Jika mengunakan alas tulis (papan jalan) maka harus bebas coretan dan 

saat selesai dicek! 
 Komputer yang cacat dan rusak, dimasukkan ke gudang  
 Sisa komputer tidak terpakai, dimatikan  
 Komputer yang tidak diterpakai karena peserta tidak hadir lebih dari 5 

menit setelah mulai ujian, dimasukkan ke kelompok komputer tidak 
terpakai.  
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 Setelah selesai, Komputer dan jawaban di save. Peserta mengisi kuesioner  
 PL mengecek & mengesave( dan peserta boleh keluar). Lalu PL menyusun 

jawaban sesuai urutan absen  
 Jawaban dan soal di save diserahkan ke PP, lalu dilakukan cek bersama-

sama sebelum akhirnya digembok.  
 Jawaban harus disusun berdasarkan nomor urut kemudian dimasukkan 

kedalam external memori  bersama daftar hadir peserta Uji Kompetensi dan 
digembok.  

 Jawaban/ soal dan daftar hadir peserta dimasukkan kedalam memori dan 
digembok,  PL harus menghitungnya untuk memastikan bahwa jumlah 
jawaban  sama dengan jumlah peserta Uji Kompetensi yang 
menandatangani daftar hadir.  

 Pengembokan jawaban/ soal dilakukan diruang yang ditentukan dan 

ditandatangani oleh PL dan PP disaksikan oleh PJL.  
 Jawaban/ soal dalam keadaan tersegel  disiapkan untuk dibawa oleh 

Pengawas Pusat ke Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi di Jakarta.  
 

Penyegelan Komputer 

 komputer yang sudah digunakan dan komputer cadangan dikumpulkan 
menjadi satu dimasukkan kedalam laboratorium dan disegel.  

 Pengembokan  Komputer soal yang sudah digunakan dilakukan diruang 
yang ditentukan dan ditandatangani oleh PL dan PP disaksikan oleh PJL.  

 Komputer soal yang sudah dipakai dan tidak terpakai, disiapkan lagi untuk 
di gunakan di UKom.  
 

Penghapusan Soal 

 Penghapusan soal dilakukan dengan di delete  
 Penghapusan soal dilakukan oleh PL  ditempat yang telah ditentukan dan 

disaksikan oleh PP dan PJL 
 Penghapusan soal harus dipastikan seluruh soal telah terhapus dengan 

sempurna. 
 Setelah selesai Penghapusan, dilakukan penandatangan BA Pemusnahan 

soal. 
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TATA TERTIB PESERTA UKOM 

• Kehadiran: 

– Peserta telah hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya satu (1,5) jam 

sebelum waktu pelaksanaan ujian 

– Peserta mengenakan pakaian sopan, rapih, bersepatu 

– Tidak diperkenankan: 

• Menggunakan kaos oblong 

• Celana/rok jeans/Kudorai 

• Sendal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun 

• Peserta harus menggunakan kartu tanda peserta dan membawa tanda 

pengenal (bukti identitas yang ada foto)  

• Alat komunikasi: 

– Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas  

dan tidak dibawa ke tempat duduk peserta di taruh di lokker yang 

disediakan oleh Penanggungjawab Lapangan 

• Penunjuk waktu: 

– Penunjuk waktu akan menggunakan jam dinding, sehingga peserta 

tidak perlu membawa atau menggunakan arloji/ jam tangan 

• Alat tulis lain: 

– Pensil 2B; pulpen  

– Seluruh keperluan penandatanganan dokumen, menggunakan 

pulpen yang disediakan oleh pengawas. 

• Buku/catatan dan tas: 

– Seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas peserta, 

dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian 

– Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak 

diperlukan untuk pelaksanaan ujian 

• Pelaksanaan ujian: 

– Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas 

– Peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruangan 

ujian 

– Peserta diminta berdiri disamping bangku peserta sampai 

diperintahkan duduk oleh pengawas 

– Peserta tidak diperkenankan mulai mengerjakan soal sampai 

diinstruksikan oleh pengawas 

• Pelaksanaan ujian: 

– Peserta hanya diperkenankan menandatangani dokumen dengan 

pulpen yang disediakan oleh pengawas 

– Dokumen yang akan ditandatangani peserta saat pengawas lokal 

mengedarkan daftar hadir adalah   
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• Daftar hadir 

• Lembar pernyataan 

• Kartu ujian yang di meja 

• Pelaksanaan ujian: 

– Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin 

pengawas 

– Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil (toilet) diperkenankan 

meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas  waktu 

tidak akan ditambahkan 

– Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal diperkenankan 

meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas 

– Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan 

apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir  

• Pelaksanaan ujian: 

– Koreksi soal: 

• Selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal 

• Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau 

salah, dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan 

dicatat di Berita Acara Pelaksanaan Ujian  Pengawas Ujian 

akan mencatat No. Peserta Ujian dan Nomor soal serta 

catatannya. 

• Pelaksanaan ujian: 

– Pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian: 

• Peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan 

oleh pengawas 

• Pelanggaran tata tertib akan dicatat di Berita Acara 

Pelaksanaan Ujian 

• Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus 

ujian 

 


