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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A.    Dasar Pemikiran 

Undang-undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam ketentuan umum 

pasal 1 ayat 2 menyebutkan Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau 

keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma tiga. Pasal 

8 menyebutkan bahwa tenaga bidang kesehatan terdiri atas Tenaga Kesehatan dan 

Asisten Tenaga Kesehatan. Pasal 10 menyebutkan bahwa kualifikasi minimum 

pendidikan Asisten Tenaga Kesehatan adalah pendidikan menengah di bidang kesehatan 

dan dalam bekerja di bawah supervisi Tenaga Kesehatan. 

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa di bidang kesehatan terdapat 

suatu unsur pekerja dengan nomenklatur Asisten Tenaga Kesehatan yang merupakan 

lulusan pendidikan tingkat  menengah yang dalam hal ini adalah SMK Kesehatan. 

Dalam rangka menjamin mutu lulusan SMK Kesehatan (calon Asisten Tenaga 

Kesehatan) maka diperlukan standarisasi mutu lulusan. 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 kerja tenaga kesehatan 

sesuai dengan standar profesi. 

Uji kompetensi terhadap peserta didik SMK Kesehatan  dikembangkan dan 

diselenggarakan sebagai pemenuhan atas amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 yang menyebutkan bahwa lulusan SMK 

berhak mendapatkan dua sertifikat yakni ijazah dan sertifikat kompetensi (ayat 1) serta 

Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan 

kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi 

untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan 

oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (ayat 3) 
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B.    Tujuan Uji Kompetensi 

Tujuan dilaksanakannya uji kompetensi dan sertifikasi untuk peserta didik SMK  

kesehatan adalah :   

1. Memberikan kesempatan bagi  lulusan  SMK Kesehatan untuk memperoleh 

Sertifikat Kompetensi sebagai salah satu persyaratan kerja.  

2. Untuk menjamin lulusan SMK kesehatan yang kompeten dan terstandar secara 

nasional.   

3. Menjaga integritas dan kredibilitas semua pihak yang berprofesi di bidang 

kesehatan. 

4. Meningkatkan profesionalisme Asisten Tenaga Kesehatan dalam rangka menjamin 

kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

5. Membantu memastikan link and match antara  dunia industri dan lembaga 

pendidikan. 

6. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi Asisten Tenaga Kesehatan.  

7. Menguji pengetahuan dan keterampilan Asisten Tenaga Kesehatan dan mendorong 

pembelajaran sepanjang hayat. 

C.   Dasar Penyelenggaraan  

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi  

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah 

8. Peraturan Badan Standar Nasional Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur 

Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional  

 

 

 

 



3 

 

BAB II 

SISTEM UJIAN 

A. Bentuk Ujian  

1. Bentuk ujian yang dilaksanakan adalah Uji Kompetensi (UKOM) yang dilaksanakan 

oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ASNAKES Indonesia. 

2. UKOM yang diselenggarakan untuk peserta didik yang telah menyelesaikan   

pembelajaran merupakan upaya implementasi dari amanat Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 61) 

3. Dalam hal sebagaimana nomer 2 diatas, maka UKOM dapat dijadikan sebagai bagian 

dari Ujian Nasional (UN) atau dapat berdiri sendiri dalam rangka sertifikasi kompetensi 

kepada lulusan.  

4. UKOM terdiri dari ujian teori untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan ujian praktek 

(observasi demonstrasi) untuk mengetahui sikap kerja dan ketrampilan peserta.  

 

B. Prosedur Mengikuti Ujian Kompetensi 

1. Satuan pendidikan membentuk Panitia Ujian atau Panitia Tempat Uji Kompetensi 

(TUK) 

2. Panitia Ujian di satuan pendidikan menetapkan LSP ASNAKES Indonesia menjadi 

institusi pasangan dalam penyelenggaraan UKOM dan menyiapkan TUK. 

3. Satuan pendidikan mengajukan permohonan ke LSP ASNAKES Indonesia untuk 

menjadi mitra dalam pelaksanaan UKOM melalui Komite Teknis LSP ASNAKES 

Indonesia di tingkat Wilayah atau Provinsi masing-masing, dengan melampirkan : 

o Daftar calon peserta UKOM ; 

o Izin pendirian/izin operasional dari instansi terkait ; 

o Kurikulum (struktur program) yang diterapkan bagi calon peserta UKOM ;  

o Surat pernyataan kesediaan untuk diverifikasi 

** Keterangan : 

 Calon peserta yang didaftarkan tidak terbatas pada peserta didik tingkat akhir di 

satuan pendidikan bersangkutan tetapi juga diperkenankan untuk para alumni yang 

telah bekerja dalam rangka mendapatkan Sertifikat Kompetensi.   

4. LSP Asnakes Indonesia melakukan verifikasi dengan borang verifikasi (borang 

verifikasi akan dikirimkann kepada satuan pendidikan sebelum pelaksanaan verifikasi)   

1) Verifikasi bertujuan untuk menilai kondisi riil institusi serta mengurangi 

dampak ketidaklulusan peserta UKOM terutama bila tujuan pendidikan dan 
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proses pembelajarannya tidak sesuai dengan skema sertifikasi yang telah 

ditetapkan oleh LSP Asnakes Indonesia.  

2) Verifikasi dilakukan terhadap :  

o  Profil lulusan;  

o  Tenaga pengajar (jenis dan rasio);  

o  Kurikulum yang digunakan;   

o  Pelaksanaan proses pembelajaran. 

o  Sarana prasarana (Laboratorium yang akan digunakan sebagai TUK) 

o  Panitia TUK 

3) Verifikasi dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh LSP ASNAKES 

Indonesia yang terdiri dari para auditor atau asesor dari LSP ASNAKES 

Indonesia.    

4) Dari hasil verifikasi selanjutnya ditetapkan persetujuan (MOU) antara institusi 

dan LSP ASNAKES Indonesia sebagai pasangan dalam pelaksanaan UKOM. 

5) UKOM dapat dilaksanakan di institusi bersangkutan apabila institusi memiliki 

sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai TUK setelah dilakukan 

verifikasi. 

6) Bagi institusi yang belum memiliki TUK dapat bergabung dengan institusi 

lain dengan persetujuan dari Dinas terkait.  

 

C. Materi Ukom 

 I. Program Keahlian Keperawatan  

1. Ujian Teori  

a. Materi ujian teori mencakup 18 (delapan belas) unit kompetensi sebagaimana 

dalam skema sertifikasi 

b. Bentuk ujian adalah tes tulis terdiri dari 50 soal pilihan ganda yang masing-

masing soal memiliki bobot yang sama 

c. Waktu pelaksanaan : 90 menit  

2. Ujian Praktek (Observasi-Demonstrasi) 

a.  Materi ujian praktek mencakup 18 (delapan belas) unit kompetensi 

sebagaimana dalam skema sertifikasi dan dikelompokkan menjadi dua paket 

Materi Uji Kompetensi (MUK) yang masing-masing paket terdiri dari beberapa 

unit kompetensi yang dapat dilaksanakan secara berangkai. Setiap paket MUK 

dilaksanakan dalam satu meja praktek.  

 



5 

 

b. Paket MUK I  

Judul paket :  Mengganti linen dengan pasien di atas tempat tidur, mobilisasi 

pasien dan mengukur tanda-tanda vital. 

Di dalam paket ini unit-unit kompetensi yang akan diujikan sebagai berikut :  

1) Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan 

keperawatan. 

2) Menerapkan prinsip etika, etiket dalam keperawatan 

3) Menerapkan prinsip infeksi nosokomial 

4) Menyiapkan tempat tidur sebagai bagian dari asuhan keperawatan  

5) Membantu klien/pasien duduk di tempat tidur 

6) Mobilisasi klien/pasien miring kiri, kanan dan berbaring 

7)  Mengukur tanda-tanda Vital 

8) Membersihkan alat-alat keperawatan 

c.  Paket MUK II  

Judul paket  :  Melakukan personal hygiene 

Di dalam paket ini unit-unit kompetensi yang diujikan sebagai berikut : 

1)  Melakukan personal hygiene kepada klien/pasien dengan 

mendemonstrasikan unjuk kerja :   

 Memandikan pasien diatas tempat tidur  

2) Menolong klien/pasien buang air kecil di tempat tidur 

3) Menolong klien/pasien buang air besar di tempat tidur 

4) Melakukan perawatan perineum (vulva hygiene)  

d. Peserta wajib melaksanakan kedua paket tersebut diatas secara bergiliran. 

 

II. Program Keahlian Farmasi 

1. Ujian Teori  

a. Materi ujian teori mencakup 20 (dua puluh) unit kompetensi sebagaimana 

dalam skema sertifikasi. 

b. Bentuk ujian adalah tes tulis terdiri dari 50 soal pilihan ganda yang masing-

masing soal memiliki bobot yang sama.     

2. Ujian praktek (observasi-demonstrasi)  

a.  Materi uji praktek mencakup 20 (duapuluh) unit kompetensi sebagaimana 

dalam skema sertifikasi dan dikelompokkan menjadi dua paket Materi Uji 

Kompetensi (MUK) yang masing-masing paket terdiri dari beberapa unit 

kompetensi yang saling berkaitan dan dapat dilaksanakan secara berangkai. 
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Setiap paket MUK dilaksanakan dalam satu meja praktek. 

b. Paket MUK I  

Judul paket  :  Manajemen pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan 

kesehatan di unit pelayanan.   

Di dalam paket ini unit-unit kompetensi yang diujikan sebagai berikut : 

1) Menyiapkan keperluan sediaan non steril di RS sederhana 

2) Mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

3) Memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

4) Menerima Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 

5) Menyimpan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan 

6) Melakukan administrasi dokumen-dokumen sediaan farmasi dan 

perbekalan kesehatan 

7) Melakukan Pengadaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 

8) Melakukan pencatatan dan dokumentasi perencanaan pengadaan sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan 

9) Melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

10) Melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

11) Mendistribusikan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan dari gudang 

RumahSakit (RS) 

12) Melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

13) Melakukan distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan  

c.  Paket MUK II  

Judul paket  :  Manajemen pelayanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan 

di unit pelayanan.   

Di paket ini unit-unit kompetensi yang diujikan sebagai berikut : 

1) Menyiapkan dan meracik sediaan farmasi 

2) Menulis etiket dan menempelkannya pada kemasan sediaan farmasi 

3) Menulis Copy Resep 

4) Membuat sediaan obat guna keperluan/persediaan di apotik 

5) Menghitung/kalkulasi biaya obat dan perbekalan kesehatan 

6) Memberikan pelayanan obat bebas, bebas terbatas dan perbekalan 

kesehatan 

7) Bekomunikasi dengan orang lain 

d. Peserta wajib melaksanakan dua paket tersebut diatas secara bergiliran. 
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III. Program Keahlian Analis  

1. Ujian Teori  

a. Materi ujian teori mencakup 10 (sepuluh) unit kompetensi sebagaimana dalam 

skema sertifikasi. 

b. Bentuk ujian adalah tes tulis terdiri dari 50 soal pilihan ganda yang masing-

masing soal memiliki bobot yang sama. 

2. Ujian praktek (observasi-demonstrasi)     

a. Materi uji praktek mencakup 7 (tujuh) unit kompetensi sebagaimana dalam 

skema sertifikasi dan dikelompokkan menjadi empat instruksi kerja yang 

masing-masing instruksi terdiri dari beberapa unit kompetensi yang merupakan 

rangkaian proses kerja. Setiap paket MUK dilaksanakan dalam satu meja 

praktek. 

b. Instruksi Kerja I  Pemeriksaan Hematologi 

c. Instruksi Kerja II Pemeriksaan Patologi Kimia  

d. Instruksi Kerja III Pemeriksaan Imunohematologi 

e. Instruksi Kerja IV Pemeriksaan Mikrobiologi 

f. Peserta wajib melaksanakan lima paket tersebut diatas secara bergiliran. 
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BAB III 

PENGORGANISASIAN 

 

Untuk keperluan dan kelancaran dalam pelaksanaan UKOM LSP ASNAKES Indonesia 

membentuk Komite Teknis yang terdiri dari : 

A. Komite Teknis Tingkat Pusat  

1. Komite Teknis tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua LSP 

ASNAKES Indonesia dan diketuai oleh Ketua Bidang Sertifikasi LSP ASNAKES 

Indonesia.   

2. Komite Teknis tingkat Pusat bertanggung jawab terhadap kegiatan UKOM di SMK 

Kesehatan yang menjadi mitra LSP Asnakes Indonesia, dengan uraian tugas sebagai 

berikut :    

a. Merencanakan dan mengkoordinir penyelenggaraan UKOM  

b. Melakukan pencatatan tentang persiapan penyelenggaraan UKOM.  

c. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan UKOM termasuk surat menyurat.  

d. Mendistribusikan petunjuk teknis pelaksanaan UKOM ke Komite Teknis 

tingkat Provinsi.  

e. Memberi penjelasan/informasi/sosialisasi penyelenggaraan UKOM.  

f. Menetapkan jadwal pelaksanaan UKOM.  

g. Menyusun dan menggandakan master form assesmen beserta perangkat uji 

lainnya. 

h. Mengirimkan master form assesmen beserta perangkat uji kepada Komite 

Tingkat tingkat Provinsi.  

i. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan UKOM.  

j. Menerima, mengolah dan mengevaluasi hasil assesmen dari Asesor melalui 

rapat pleno. 

k. Membuat rekomendasi kepada Ketua LSP untuk memberikan atau tidak 

memberikan Sertifikat Kompetensi kepada peserta UKOM berdasarkan hasil 

rapat pleno. 

l. Mendistribusikan Sertifikat Kompetensi yang telah disahkan kepada Komite 

Teknis tingkat Propinsi. 

m. Menerima, mengolah dan mengevaluasi laporan pelaksanaan UKOM dari 

Komite Teknis tingkat Provinsi. 

n. Membuat laporan pelaksanaan UKOM kepada Ketua LSP ASNAKES 
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Indonesia.  

o. Menindaklanjuti laporan hasil pelaksanaan UKOM sebagai bahan penyusunan 

rencana kegiatan yang akan datang. 

 

B. Komite Teknis Tingkat Provinsi  

1. Komite Teknis tingkat Provinsi diketuai oleh seorang Auditor atau Asesor yang 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua LSP Asnakes Indonesia. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Teknis tingkat Provinsi bekerjasama dengan 

Dinas terkait dan Asosiasi SMK Kesehatan di Provinsi bersangkutan.    

3. Komite Teknis tingkat Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Mendata dan meneliti calon peserta UKOM dari Provinsi masing-masing dan 

memproses data tersebut sesuai ketentuan.  

b. Merencanakan dan mengatur penyelenggaraan UKOM di Provinsi 

bersangkutan.  

c. Menerima master form assesmen beserta perangkat uji dari LSP Komite Teknis 

tingkat Pusat, menggandakan dan mendistribusikan ke Komite Teknis tingkat 

Wilayah.  

d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan semua dokumen terkait UKOM.     

e. Mengatur jadwal kegiatan UKOM.  

f. Menetapkan tim verifikator, tim Asesor dan tim pengawas (penyelia)   

g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UKOM di Provinsi masing-

masing.  

h. Menerima penyerahan berkas hasil assesmen peserta dan laporan pelaksanaan 

UKOM dari Koordinator tingkat Wilayah.  

i. Melaksanakan rapat pleno untuk pembahasan hasil assesmen dan laporan 

pelaksanaan UKOM.  

j. Melaporkan hasil rapat pleno ke Komite Teknis tingkat Pusat. 

k. Menerima dan mendistribusikan sertifikat kompetensi yang telah disahkan ke 

Komite Teknis tingkat Wilayah.   

l. Memantau pengiriman sertifikat kompetensi. 

m. Menindaklanjuti laporan hasil pelaksanaan UKOM tingkat Provinsi dengan 

menyusun rencana kegiatan yang akan datang.  
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C. Komite Teknis Tingkat Wilayah  

1. Komite Teknis tingkat Wilayah dipimpin oleh seorang Auditor atau Asesor yang 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua LSP Asnakes Indonesia. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Teknis tingkat Wilayah bekerjasama dengan 

Dinas terkait di tiap-tiap Kabupaten/Kota dan Asosiasi SMK Kesehatan di Wilayah 

bersangkutan.   

3. Koordinator tingkat Wilayah mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Mendata dan meneliti calon peserta UKOM dari Wilayah bersangkutan dan 

memproses data tersebut untuk diajukan ke Komite Teknis tingkat Provinsi.   

b. Merencanakan dan mengatur penyelenggaraan UKOM di Wilayah masing-

masing.  

c. Menerima master form assesmen beserta perangkat uji dari Komite Teknis 

tingkat Provinsi, menggandakan dan mendistribusikan langsung ke para Asesor 

sesuai tugas.   

d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan semua dokumen terkait UKOM.  

e. Mengatur jadwal kegiatan UKOM di Wilayah masing-masing.  

f. Mengajukan tim verifikator, tim Asesor dan tim pengawas (penyelia) ke 

Komite Teknis tingkat Provinsi.   

g. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan UKOM di Wilayah masing-masing.  

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UKOM.   

i. Menerima penyerahan berkas hasil assesmen peserta UKOM dari Asesor untuk 

di kirimkan ke Komite Teknis tingkat Provinsi. 

j. Mendistribusikan sertifikat kompetensi ke intitusi peserta    

k. Memantau pengiriman dan penerimaan sertifikat kompetensi. 

l. Mengevaluasi pelaksanaan UKOM di Korwil masing-masing.  

m. Membuat dan menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan UKOM di 

Korwil kepada Komite Teknis tingkat Provinsi 

n. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan UKOM di Wilayah masing-masing 

guna rencana kegiatan yang akan datang.   

 

D. Panitia Tingkat Institusi Peserta  

1. Institusi Peserta membentuk Panitia dengan susunan kepanitiaan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing institusi. 

2. Panitia tingkat institusi peserta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah. 

Uraian tugas panitia tingkat institusi :  
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a. Mengisi dan mengirim daftar calon peserta UKOM ke Komite Teknis Tingkat 

Korwil. 

b. Merencanakan penyelenggaraan UKOM sesuai petunjuk pelaksanaan yang 

dikeluarkan   LSP ASNAKES Indonesia.  

c. Melakukan konsultasi ke Komite Teknis Tingkat Wilayah atau Provinsi. 

d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait.   

e. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan UKOM kepada peserta. 

f. Mengatur pelaksanaan UKOM di institusinya.  

g. Melaksanakan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan 

UKOM.  

h. Membuat laporan penyelenggaraan UKOM kepada Komite Tingkat Wilayah dan  

menindaklanjuti laporan pelaksanaan UKOM.  

 

E. Panitia  TUK  

1. Institusi Peserta membentuk Panitia TUK dengan susunan kepanitiaan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing institusi. 

2. Panitia TUK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah. Uraian tugas panitia 

tingkat institusi :  

a. Menyiapkan Tempat Uji Kompetensi serta alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan UKOM. 

b. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan UKOM. 

c. Menjaga dan mengatur peserta agar pelaksanaan UKOM berjalan tertib dan lancar. 

d. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan uji kompetensi di TUK 

e. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI 

 

A. Umum  

1. Persyaratan Peserta  

Peserta didik yang dapat mengikuti UKOM harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut :  

a. Telah menyelesaikan materi-materi pembelajaran terkait unit-unit 

kompetensi yang ada pada skema sertifikasi dibuktikan dengan ; buku raport 

atau Surat Keterangan dari Sekolah. 

b. Sertifikat Magang   

c. Mengajukan permohonan sertifikasi dengan menyertakan pas foto (4x6) 

sebanyak 4 lembar.  

d. Telah menyelesaikan administrasi. 

2. Peserta yang belum pernah mengikuti UKOM atau tidak lulus UKOM pada tahun 

sebelumnya diperkenankan menjadi peserta dengan syarat sebagai berikut :  

a. Mendaftarkan diri pada sekolah asal dan menyelesaikan administrasi.  

b. Didaftarkan oleh sekolah asal sebagai peserta UKOM  

3. UKOM terdiri dari ujian utama dan ujian susulan.  

4. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti ujian utama, dengan alasan sakit yang 

dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau berhalangan seperti misalnya, 

mendapat musibah orang tuanya meninggal dunia atau sakit keras, dapat mengikuti 

ujian susulan.  

 

B. Jadwal UKOM  

1. UKOM yang diselenggarakan bersama dengan LSP ASNAKES Indonesia 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan UPK yang ditetapkan BSNP. 

2. Jadwal pelaksanaan di tiap-tiap institusi peserta diatur berdasarkan kesepakatan antara 

institusi peserta dan LSP ASNAKES Indonesia. 

 

C. Ketentuan Ruang Ujian  

1. UJIAN TEORI 

a. Ruang ujian teori hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1) Menggunakan ruang kelas yang aman dan memadai;  

2) Setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dalam hal 
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tertentu dengan memperhatikan kepatutan dan azas pembiayaan 

efektif dan efisien, ruang ujian dapat diisi paling banyak 25 

peserta;  

3) Setiap meja diberi nomor peserta;  

4) Setiap ruang ujian diberi denah tempat duduk peserta; 

5) Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi, 

dikeluarkan dari ruang;  

6) Tempat duduk peserta ujian teori diatur satu bangku untuk satu 

peserta dengan mempertimbangkan jarak antar peserta.  

b. Tempat ujian teori dilaksanakan di institusi peserta atau tempat lain sesuai 

kesepakatan dengan LSP ASNAKES Indonesia apabila tempat di institusi peserta 

dinyatakan belum memenuhi persyaratan. 

 

2. UJIAN PRAKTIK (OBSERVASI-DEMONSTRASI)  

a. Ujian praktek dilaksanakan di TUK institusi peserta atau tempat lain yang 

disepakati oleh institusi peserta dan LSP ASNAKES Indonesia apabila TUK 

institusi peserta dinyatakan belum memenuhi persyaratan oleh tim verifikasi.  

b. Ruang ujian praktek memiliki fasilitas dan sarana yang cukup sesuai ketentuan 

LSP ASNAKES Indonesia.  

c. Ruang ujian praktek mampu menampung peserta ujian dan penguji dengan 

memperhatikan jarak antar peserta, jumlah dan keleluasaan gerak peserta.  

d. Ruang ujian praktek mempunyai ventilasi yang cukup dan penerangan yang baik.   

e. Ruang ujian praktek dilengkapi peralatan keselamatan kerja.   

 

D. Kegiatan Pengawas dan Penguji pada saat pelaksanaan UKOM 

1. Kegiatan Pengawas pada saat mengawasi ujian teori  

a. Pengawas terdiri dari seorang Asesor yang telah terlisensi oleh BNSP dan 

Pengawas Internal yakni seorang guru yang diajukan oleh institusi peserta dan 

disetujui oleh LSP ASNAKES Indonesia. 

b. Pengawas masuk ke dalam ruang ujian 20 menit sebelum waktu pelaksanaan 

ujian.  

c. Melakukan pengecekan ruangan sesuai dengan tata ruang ujian.  

d. Pada saat melakukan tugas pengawasan, Pengawas tidak diperkenankan untuk 

membawa alat komunikasi elektronik termasuk kalkulator.  

e. Setiap ruang diawasi oleh dua orang Pengawas terdiri dari 1 orang Asesor dan 
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Pengawas Internal dari institusi peserta.  

f. Membacakan tata tertib ujian.  

g. Membuka dan memeriksa kelengkapan perangkat ujian.  

g. Mengedarkan daftar hadir serta mengecek kesesuaian dengan kartu/tanda peserta 

sebelum ujian dimulai.  

h. Membagikan lembar jawaban kepada peserta dan memandu serta memeriksa 

pengisian identitas peserta.  

i. Setelah seluruh peserta  mengisi identitas, pengawas membuka amplop soal, 

memeriksa kelengkapan bahan ujian dan meyakinkan bahwa amplop dalam 

keadaan baik dan tertutup baik (segel), disaksikan oleh peserta ujian. 

j. Membagikan naskah soal ujian yang diletakkan di atas meja peserta dalam posisi 

tertutup (terbalik); peserta tidak boleh menyentuhnya sampai tanda dimulai.  

k. Menarik dan menyerahkan naskah soal yang tidak terpakai kepada Komite 

Teknis.  

l. Mengawasi pelaksanaan ujian.  

m. Mengumpulkan dan mengecek kelengkapan lembar jawab dan naskah soal ujian, 

mencocokkan kesesuaiannya dengan daftar hadir setelah tanda batas waktu 

mengerjakan soal selesai. 

n. Setelah waktu ujian selesai, mempersilahkan peserta untuk berhenti mengerjakan 

soal. Peserta dipersilahkan meninggalkan naskah soal dan lembar jawaban di atas 

meja masing-masing dalam posisi tertutup (terbalik).  

o. Mengumpulkan dan mengecek lembar kerja, dan apabila terdapat soal yang tidak 

dijawab peserta ujian, pada lembar kerja langsung dicoret dengan spidol 

berwarna merah.  

p. Menyusun lembar jawab secara urut dari nomor peserta terkecil.  

q. Memasukkan lembar jawab dan daftar hadir ke dalam sampul yang kemudian 

ditutup dan disegel serta ditandatangani oleh pengawas di dalam ruang ujian. 

r. Mengisi dan menandatangani berita acara pelaksanaan ujian.  

 

2. Kegiatan Asesor pada saat pelaksanaan Ujian Praktek  

a. Penguji adalah seorang Asesor yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP dan 

mendapat Surat Tugas dari LSP ASNAKES Indonesia.  

b. Melakukan pengecekan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan ketentuan.  

c. Memeriksa kesiapan alat dan bahan yang diperlukan pada pelaksanaan Ujian 

Praktek.  
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d. Membacakan tata tertib Ujian Praktek. 

e. Memeriksa kelengkapan perangkat Ujian Praktek.  

f. Mengedarkan daftar hadir serta mengecek kelengkapan/ kesesuaian dengan 

kartu/tanda peserta ujian.  

g. Mengawasi pelaksanaan Ujian Praktek.  

h. Melakukan penilaian hasil Ujian Praktek. 

i. Memasukkan seluruh berkas Ujian Praktek ke dalam sampul, serta menutup dan 

menyegel.    

j. Mengisi dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Ujian Praktek. 

k. Menyerahkan hasil Ujian Praktek dan perangkat lainnya kepada Komite Teknis.   

 

E. Tata Tertib Ujian  

1. UJIAN TEORI 

Selama mengikuti ujian teori, peserta ujian wajib mematuhi tata tertib sebagai berikut : 

a. Peserta memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, 15 (lima belas) 

menit sebelum dimulai.  

b. Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah 

mendapat izin dari Ketua Panitia Ujian Institusi tanpa diberi perpanjangan waktu.  

c. Peserta tidak dibenarkan membawa alat komunikasi elektronik, tas, buku dan 

catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian.  

d. Peserta harus menyediakan alat tulis-menulis yang diperlukan berupa ball point 

bertinta hitam.  

e. Peserta diwajibkan membawa kartu peserta ujian pada saat mengikuti ujian.  

f. Peserta wajib mengisi daftar hadir sebelum ujian dimulai.  

g. Mengisi identitas pada lembar jawab secara lengkap dan benar.  

h. Peserta mulai mengerjakan soal setelah tanda waktu mulai dibunyikan.  

i. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas dengan 

cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.  

j. Selama ujian berlangsung peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan ijin 

dan pengawasan pengawas ruang ujian, dan tidak dilakukan berulang kali.  

k. Peserta yang meninggalkan ruangan setelah membaca/mengerjakan soal dan 

tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah menempuh/ 

mengikuti ujian.  

l. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu habis, 

diperbolehkan meninggalkan ruangan, dengan menyerahkan lembar jawab yang 
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disatukan dengan lembar soal kepada pengawas dan tidak boleh diminta kembali.  

m. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal, setelah tanda selesai dibunyikan atau 

setelah pengawas memberitahukan bahwa tanda batas waktu selesai/habis.  

n. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang :  

- Menanyakan jawaban soal kepada siapapun  

- Bekerjasama dengan peserta lain  

- Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal  

- Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan 

peserta lain  

- Membawa naskah soal dan lembar jawab keluar dari ruang ujian  

- Menggantikan atau digantikan oleh orang lain.  

o. Setelah tanda batas waktu dibunyikan dan pengawas telah selesai mengumpulkan 

serta menghitung bahwa jumlah lembar jawab dan naskah soal sama dengan 

jumlah peserta, semua peserta dapat meninggalkan ruangan dengan tertib dan 

tenang.  

p. Peserta yang melanggar tata tertib, diberi peringatan dan bila peringatan 

dilanggar lagi, maka peserta dipersilahkan keluar dari ruang ujian dan baginya 

diberi nilai 0 (nol) serta dicantumkan identitasnya dalam Berita Acara 

Pelaksanaan.  

 

2. Ujian Praktik  

a. Setiap peserta diuji minimal oleh seorang Asesor dari LSP ASNAKES Indonesia.  

b. Setiap penguji diwajibkan mengikuti seluruh proses assesmen mulai dari persiapan 

sampai pelaporan hasil.  

c. Penilaian ujian praktik dilaksanakan selama proses assesmen sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan.  

d. Penguji harus mengisi dan menandatangani berita acara UKOM.  

e. Hasil penilaian dari Asesor disampaikan kepada Komite Teknis tingkat Wilayah.  

 

F. Pemeriksaan Ujian Teori  

1. Ketentuan pemeriksaan hasil ujian teori  

a. Pemeriksaan hasil ujian teori dilaksanakan oleh para Asesor Kompetensi yang 

ditunjuk Komite Teknis. 

b. Tempat pemeriksaan hasil ujian terjamin keamanan dan kerahasiaan.  

c. Nyaman untuk bekerja dan memiliki fasilitas memadai.  
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d. Petugas pemeriksa hasil ujian tidak diperbolehkan mengetahui nomor ujian dan 

nama peserta ujian.  

e. Lembar jawaban ujian teori tidak boleh dibawa pulang oleh pemeriksa ujian 

(termasuk kelompok penguji dan anggota Komite Teknis).  

f. Setiap lembar jawaban diperiksa oleh 2 (dua) orang petugas pemeriksa.  

 

2. Kegiatan Pemeriksaan Hasil Ujian Teori  

a. Asesor Kompetensi (petugas yang ditunjuk/diberi tanggung jawab), terlebih dahulu 

melakukan koreksi terhadap kunci jawaban, sebelum melakukan pemeriksaan 

lembar jawab.  

b. Pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kunci jawaban yang telah 

dikoreksi.  

c. Pemeriksaan dan pemberian nilai hanya boleh menggunakan spidol/ballpoint 

bertinta merah, pemeriksa tidak diperkenankan membawa spidol/ballpoint bertinta 

biru/hitam.   

d. Kelompok pemeriksa  yang ditunjuk/diberi tanggung jawab, mencocokkan kembali 

antara nomor kode dengan nomor ujian dan nama peserta UKOM di bawah 

koordinasi Komite Teknis Tingkat Wilayah. 

e. Nilai akhir (hasil ujian teori per peserta dimasukkan ke dalam lembar nilai ujian. 

Nilai akhir tiap peserta ini dibahas dalam sidang pleno Komite Teknis.. 
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BAB V 

PEMBIAYAAN 

A. Ketentuan Umum  

1. Terhadap biaya yang timbul atas penyelenggaraan UKOM dibebankan kepada masing-

masing institusi peserta  

2. Biaya UKOM terdiri dari biaya penyelenggaraan untuk LSP ASNAKES Indonesia dan 

biaya operasional untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

3. Besaran biaya untuk LSP ditetapkan oleh LSP ASNAKES Indonesia. 

4. Besaran biaya untuk operasional TUK ditetapkan oleh institusi peserta.  

 

B. Pengelolaan Anggaran  

1. Penerimaan dan pengelolaan biaya UKOM untuk LSP ASNAKES Indonesia dilakukan 

langsung oleh Bagian Keuangan LSP ASNAKES Indonesia.  

2. Biaya yang dibayarkan kepada LSP digunakan untuk : biaya administrasi, pengadaan 

naskah, koordinasi, verifikasi, supervisi, distribusi, sertifikasi, honorarium asesor dan 

komite teknis serta biaya operasional LSP lainnya.  

3. Penerimaan dan pengelolaan biaya UKOM untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) 

dilakukan Panitia TUK atau institusi peserta masing-masing.  

4. Biaya UKOM untuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) meliputi ; honorarium Panitia 

TUK, pengadaan alat dan bahan ujian serta biaya operasional TUK lainnya. 

 

C. Prosedur Pembayaran 

1. Untuk biaya UKOM yang dibayarkan kepada LSP, institusi peserta mengirimkan ke 

Bagian Keuangan LSP Asnakes Indonesia melalui transfer Bank. 

2. Bukti transfer dikirimkan melalui email kepada Bagian Keuangan LSP Asnakes 

Indonesia dengan alamat :  lspasnakesindonesi@yahoo.co.id 
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BAB VI 

KELULUSAN 

 

1. Peserta dinyatakan lulus uji kompetensi dan berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi 

apabila ;  

a. Seluruh unit kompetensi mendapatkan rekomendasi K (kompeten) dari Asesor. 

b. Hasil assesmen yang direkomendasikan oleh Asesor telah diaudit oleh Komite 

Teknis LSP ASNAKES Indonesia. 

2. Untuk penilaian dalam rangka memenuhi persyaratan standar kelulusan sebagaimana 

aturan yang telah ditetapkan oleh BSNP maka Tim Asesor LSP ASNAKES Indonesia 

akan menggunakan metodologi penilaian tersendiri sesuai aturan BSNP.    

3. Pengumuman kelulusan UKOM disampaikan paling lambat satu bulan setelah 

pelaksanaan dan disampaikan ke masing-masing peserta melalui institusi peserta. 
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BAB VII 

SERTIFIKASI 

 

 

A. Keputusan Sertifikasi 

LSP  menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan oleh assesor selama proses assesmen  

mencukupi untuk mengambil keputusan sertifikasi dan melakukan penelusuran apabila 

terjadi  banding. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh Komite Teknis 

yang ditetapkan oleh ketua LSP ASNAKES INDONESIA berdasarkan rekomendasi dan 

informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui  proses assesmen.  

1. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan 

asesmen dan uji kompetensi  

2. Personil yang membuat keputusan sertifikasi  memiliki pengetahuan yang cukup dan 

pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah 

dipenuhi. 

3. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.  

4. LSP menerbitkan  sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima 

sertifikat yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk Ketua LSP  

ASNAKES Indonesia. 

 

B. Penggunaan Sertifikat 

Peserta yang disertifikasi harus menandatangani persetujuan untuk : 

a. Memenuhi ketentuan yang ada di skema sertifikasi; 

b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang 

diberikan; 

c. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP dan tidak memberikan 

persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat 

menyesatkan atau tidak sah;  

d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi 

yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta 

mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan tidak 

menyalahgunakan sertifikat kompetensi. 
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BAB VIII 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

 

A. Pemantauan  

1. Komite Teknis di semua tingkatan wilayah melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan UKOM dalam rangka menjaga mutu, akuntabilitas dan memacu 

kelancaran pelaksanaan UKOM.  

2. Jadwal dan ruang lingkup pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan wilayah serta 

tahapan penyelenggaraan UKOM yang akan dipantau/dievaluasi.  

 

B. Pelaporan  

1. Komite Teknis pada setiap tingkatan membuat laporan UKOM sesuai dengan 

kewenangannya, mencakup:  

a. Laporan penyelenggaraan UKOM  

b. Laporan hasil UKOM  

2. Komite Teknis Tingkat Wilayah menyampaikan laporan UKOM kepada Komite 

Teknis Tingkat Provinsi.   

3. Komite Teknis Tingkat Propinsi menyampaikan laporan UKOM kepada Komite 

Teknis Tingkat Pusat.  
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BAB IX 

PENUTUP 

 

 

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan UKOM ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan 

oleh LSP ASNAKES Indonesia, yang disusun untuk memberikan kejelasan bagi 

penyelenggaran UKOM SMK Bidang Kesehatan Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Keberhasilan penyelenggaraan UKOM sangat tergantung pada keikutsertaan semua 

pihak yang terkait secara aktif serta koordinasi dan kerjasama seluruh komponen baik di 

tingkat Pusat, Provinsi, Wilayah maupun institusi peserta UKOM. 

Pada kondisi tertentu LSP ASNAKES Indonesia dapat menetapkan pola yang berbeda 

dari pola yang terdapat pada buku petunjuk teknis ini. Hal-hal yang belum tercantum dalam 

petunjuk ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Ketua LSP ASNAKES Indonesia. 

Untuk informasi dan kejelasan pelaksanaan UKOM ini dapat disampaikan melalui LSP 

ASNAKES Indonesia. 

Kami berharap semoga penyelenggaraan UKOM berjalan baik dan lancar serta 

hasilnya dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan kesehatan dan kesejahteraan 

seluruh masyarakat Indonesia. 

 

 

Surakarta, 23 Januari 2016 

KETUA  

LSP ASNAKES INDONESIA 

 

 

 

PRAMUDI SAKSONO 

 

 

 

 

 

 

 

 


