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Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena hasil uji
kompetensi mahasiswa Diploma III Keperawatan periode tahun 2018 cukup
menggembirakan bagi kita semua, walaupun masih jauh dari harapan terutama untuk
institusi tertentu. Persentase kelulusan nasional sebesar 78,52% pada periode oktober 2018
merupakan hasil upaya kita semua termasuk bapak/ibu sekalian ditingkat intitusi,
pengurus regional dan pengurus pusat AIPViKI dalam mengembangkan soal terstandar,
penyelenggaraan try out dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik.
Menghadapi uji kompetensi tahun 2019 kami berharap adanya peran serta aktif yang lebih
dari bapak ibu, dengan melakukan beberapa kegiatan:
1. Melaksanakan sosialisasi blue print uji kompetensi kepada seluruh mahasiswa sebagai
gambaran materi yang harus dipelajari.
2. Mengembangkan bentuk soal – soal terstandar ukom sebagai bagian evaluasi
pelaksanaan pembelajaran semester.
3. Menyelenggaran try out institusi dan mengikutsertakan try out yang diselenggarakan
oleh AIPViKI di minggu ke 4 bulan Januari, bulan Mei dan bulan September 2019.
4. Melaksanakan pembimbingan khusus pada mahasiswa yang memiliki evaluasi kurang
baik berdasarkan hasil raport try out.
Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mahasiswa menghadapi ukom di tahun 2019,
maka AIPViKI akan menyelenggarakan try out uji kompetensi pertama di tahun 2019 pada
bulan Januari, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan adalah pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2019.
2. Persyaratan peserta adalah mahasiswa semester V Tahun Akademik 2018-2019
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 8 Desember 2018 melalui email :
aipviki_uk@yahoo.co.id paling lambat tanggal 21 Desember 2018 pukul 16.00
WIB, ditembuskan kepada ketua regional masing-masing. (Format pendaftaran
terlampir)

5.
6.

7.

Setiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp.225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah)
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 No. 127-00-0997380-9 a.n Panitia TO UKDIKI Januari
2019, Bank Mandiri KCP Jakarta Cilandak Barat paling lambat tanggal 21
Desember 2019.
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
Para peserta diharapkan sudah hadir dilokasi ujian pada tanggal 25 Januari 2019
untuk mengikuti pengarahan (lokasi ujian masing-masing institusi per-regional)

Bagi Institusi pendidikan yang ingin menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dapat
mengusulkan melalui ketua Regional dengan persyaratan seperti terlampir dalam Kerangka
Acuan Kerja (KAK).
Besar harapan kami agar bapak/ibu mendukung untuk
kompetensi periode Januari 2019.

mensukseskan try out uji

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih
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