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Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi calon lulusan mahasiswa Diploma III
Keperawatan merupakan salah satu implementasi Undang-undang No 12 tahun 2012
tentang perguruan tinggi. Asosiasi memandang perlu adanya persiapan yang sistematis
baik dalam mempersiapkan materi uji maupun peserta uji. Untuk itu perlu dilaksanakan
Try Out Uji Kompetensi Diploma III Keperawatan Indonesia (TO_UKDiKI) Tahun
Akademik 2017-2018. Berkaitan dengan hal tersebut maka bersama ini kami sampaikan
beberapa ketentuan sebagai berikut :
1.

Pelaksanaan Try Out Uji Kompetensi ke-III periode September 2018 akan
dilaksanakan dengan metode Paper Based Test (PBT) pada hari Sabtu, tanggal 22
September 2018.

2.

Persyaratan peserta adalah mahasiswa semester VI Tahun Akademik 2017-2018
dan peserta yang belum lulus uji kompetensi pada periode sebelumnya yang terdaftar
dalam suatu institusi pendidikan Diploma III Keperawatan.

3.

Persyaratan institusi adalah institusi yang sudah terdaftar sebagai anggota AIPViKI,
terakreditasi (baik Kemkes, LAM PT-Kes maupun BAN-PT) dan ijin operasional
yang masih berlaku.

4.

Waktu pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2018 melalui email :
aipviki_uk@yahoo.co.id paling lambat tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00
WIB, ditembuskan kepada ketua regional masing-masing. (Format pendaftaran
terlampir)

5.

Setiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp.225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah)

6.

Cara pembayaran:
a. Institusi menstranfer uang biaya try out uji kompetensi sesuai dengan jumlah yang
akan diikutkan x Rp. 225.000,-.
b. Pembayaran dilakukan dengan transaksi langsung ke teller (tidak melalui ATM) ke
rekening Bank Mandiri

Cabang Fatmawati a.n Tri Riana Lestari,

No.Rekening : 127.000.9201268 paling lambat tanggal 20 Agustus 2018.
c. Institusi agar menuliskan berita pendaftaran TO uji kompetensi di lembar
penyetoran meliputi nama institusi dan jumlah peserta yang diikutkan.
d. Institusi diharuskan melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara mengirimkan
bukti pembayaran melalui email: aipviki_uk@yahoo.co.id
7. Para peserta diharapkan sudah hadir dilokasi ujian pada tanggal 21 September 2018
untuk mengikuti pengarahan (lokasi ujian masing-masing institusi per-regional)

Semoga atas dukungan Bapak/Ibu kita dapat mensukseskan Try Out Uji Kompetensi
periode September 2018 bagi lulusan D-III Keperawatan. Demikian pemberitahuan ini
disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

