
Pertanyaan  1
Abdul Salam, SKM, M.Kes

1. Ujian kompetensi = Ujian negara ????

Apa gunanya akreditasi ?? (Menilai lembaganya)

Mungkin perlu ada grading/levelling mengingat kondisi 
masing2 institusi berbeda-beda ? (Tidak ada grading)

2. Bagaimana jika tidak lulus status masa tunggu yang lama 
apakah sebagai mahasiswa/bukan   membebani 
mahasiswa. (Dijadikan setoran PNBP)

3. Misi meningkatkan akses. Seberapa jauh Pemda sudah 
mempersiapkan mengangkat nakes yang diproduksi ?

 



Pertanyaan  I1
Hari Supriadi (Prodi Keperawatan Univ NW)

1. Apakah ada pertimbangan lain untuk ujian ulang dsb 
apabila ada peserta tidak lulus ? (Belum 
mempertimbangkan muatan lokal  paper based (ujian 
tulis). Ke depan akan menggunakan computer based



Pertanyaan  II1
Hj Sri Murniati, S.Sos (Ketua IBI Prov NTB)

1. Sudah mengajukan STR lebih dari 1.024, kapan STR kami 
terima ? (administrasi masalah kompleks)

2. Apakah mereka yang sudah dilatih sebagai tenaga asesor 
bidan dapat dilibatkan dalam uji kompetensi? (saat ini 
tidak ada istilah asesor yang ada sebagai pengawas saja)

3. Siapa yang berhak mempublikasikan hasil uji kompetensi ? 
 (Nantinya dapat diakses melalui internet)

4. Kesalahan penempelan foto (administrasi) IBI Prov siap 
membantu bila diperlukan .(akan dikirim sebleum 1 Jan 
2013) Insyaalah



Pertanyaan  IV
M Habibi (Jur Keperawatan Poltekkes Mataram)

1. Jika tidak lulus dalam negeri apa boleh ujian di luar negeri 
(Registrasi masih Nasional belum global)

2. Apakah akan ada updating status kepemilikan STR ?

3. Mohon diberikan kesempatan kerja yang lebih luas jika 
telah memiliki STR



Pertanyaan  V
Novi (Radiografer RSU Prov NTB) 

1. Apa kriteria anggota MTK yang terpilih ? (Bersedia 
bekerja, berdomisili di Prov bersangkutan dan diusulkan 
Organisasi Profesi (OP)-nya. Kalau menjadi pengawas 
lebih longgar persayaratannya. Syarat minimal D III dan 
memiliki integritas sebagai pengawas dituangkan dalam 
surat pernyataan

2. STR diterbitkan dari Jakarta   legalitas ?? STR asli dan 
tidak dikenal yang palsu



Pertanyaan  VI
Miftahul Jannah (Jur Analis Poltekkes Kemenkes Mataram) 

1. Road Map Analis belum masuk ?? (Dikes Prov memiliki 
data yang lengkap. Data yang dipresentasikan hanya 
sebatas contoh saja)

2. STR Pemutihan bagi lulusan 2012 ke bawah atau 2013 ke 
bawah ? Semula mengacu pada SK tahun 2006 
pemutihan STR diberlakukan bagi lulusan 2011 ke bawah 
selanjutnya  direvisi tahun 2012 ke bawah



Pertanyaan  VII
Nur Oktavia  Dwi J (Jur Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram) 

1. Waktu 1 menit untuk 1 soal apakah efektif karena 
membutuhkan pemahaman lebih mendalam ???

2. Dari 180 soal masih terdapat soal-soal yang “aneh” 
sehingga membingungkan. (Untuk validasi soal saja)

3. Ada 3 MK, mengapa sebagian besar untuk soal gizi klinik ? 
Setiap OP memiliki Blue print yang disepakati oleh 
profesi masing-masing. MTKI tidak dapat mencampuri 
masalah blue print dari OP



Terima kasih atas 
partisipasi para peserta 

seminar

Sampai ketemu di lain kesempatan
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