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No.
Perihal
Lampiran

: 003/PNUKMPPD/SE/06/2018
: Surat Edaran Tata Cara Registrasi Uji Coba CBT Online Tahap II
: 2 (dua) halaman

11 Juni 2018

Kepada Yth.:
1. Dekan Fakultas Kedokteran/Ketua Program Studi Profesi Dokter
2. Koordinator Kopertis I – XIV
3. Para pihak yang berkepentingan
Dalam upaya pengembangan sistem Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) maka
diselenggarakan Uji Coba CBT Online Tahap II. Untuk pelaksanaan uji coba tersebut dengan ini kami umumkan
bahwa:
1. Uji Coba CBT Online diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018.
2. Calon peserta adalah Mahasiswa Program Profesi Dokter yang telah menyelesaikan kepaniteraan klinik
di tahap pendidikan profesi dokter, dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
3. Registrasi Uji Coba CBT Online dilaksanakan oleh Tenaga Administrasi Program Studi (ADMIN
PRODI)
secara
on-line
menggunakan
aplikasi
ROL
UKMPPD
pada
laman
http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/. Data yang digunakan untuk pendaftaran adalah data yang terdapat di
database PD-DIKTI Program Studi Profesi Dokter (Kode Prodi: 11901). Pendaftaran Peserta dilaksanakan
oleh ADMIN PRODI pada tanggal 21-22 Juni 2018.
4. Pendaftaran peserta dan pengisian kelengkapan data peserta harus sudah selesai dilaksanakan selambatlambatnya pada tanggal 22 Juni 2018 pukul 17.00 WIB.
5. Masa validasi data peserta akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni 2018.
6. Peserta tidak dipungut biaya.
Rincian informasi terkait registrasi, pembiayaan, dan verifikasi data calon peserta Uji Coba CBT Online kami
sampaikan dalam lampiran dan dapat diakses di laman http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/.
Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian bagi para pihak yang berkepentingan.
Hormat Kami,
Ketua PNUKMPPD

Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.
Tembusan:
1. Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Koordinator Panitia Pengarah PNUKMPPD
3. AIPKI
4. Ketua KDI
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Lampiran Surat Edaran Nomor : 003/PNUKMPPD/SE/06/2018
KETENTUAN REGISTRASI PESERTA UJI COBA CBT ONLINE UKMPPD TAHAP II

1. Persiapan Registrasi
Bagi institusi yang telah memiliki ADMIN PRODI sebagai OPERATOR REGISTRASI dapat langsung
melakukan proses registrasi. Bagi institusi yang baru pertama kali mendaftarkan peserta atau institusi yang
melakukan pergantian ADMIN PRODI diawali pengunduhan FORMULIR SURAT TUGAS ADMIN
PRODI SEBAGAI OPERATOR REGISTRASI dari lampiran surat edaran ini, atau dapat juga diakses pada
laman http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/ Hasil pindai surat tugas yang telah ditandatangani Dekan/Kaprodi
dan dibubuhi cap institusi dikirim ke pnukmppd@gmail.com untuk mendapatkan password yang digunakan
untuk proses registrasi.

2. Mekanisme Registrasi
a. Registrasi online dilaksanakan dengan mengakses laman sesuai dengan panduan yang dapat diunduh di
http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/login
b. Pendaftaran/registrasi calon peserta dilakukan secara kolektif oleh Admin Prodi yang ditunjuk dengan
surat tugas Dekan/Kaprodi sebagai operator registrasi UKMPPD (butir 1).
c. Seluruh calon peserta yang akan didaftarkan harus diperiksa dahulu kelengkapan syarat dan dokumen
yang diperlukan oleh Admin Prodi, terutama Nama, dan Status Retaker, ujian ke-.
d. Peserta uji coba hanya bisa mengikuti ujian di lokasi institusi asal sesuai dengan kuota yang tersedia di
masing-masing institusi.
e. Institusi yang tidak menyelenggarakan uji coba dapat bekerjasama dengan institusi lain yang
menyelenggarakan untuk penempatan peserta. Institusi mengajukan kuota peserta dengan dilampiri
kesediaan institusi yang dituju untuk menerima peserta melalui surat ke PNUKMPPD yang dikirim
melalui email pnukmppd@gmail.com.
f.

Admin Prodi mengunggah file soft copy kelengkapan dokumen registrasi sebagai berikut:
1) Pas Foto berwarna dengan latar belakang merah, file dalam format jpeg, jpg, png, atau bmp
dengan ukuran maksimum 200 x 300 px dan 512 kb
2) Hasil pindai data diri yang memuat foto (KTP, paspor, atau SIM) file dalam format jpeg, jpg, png,
bmp,zip, rar, docx, dan pdf dengan ukuran maksimum 200 x 300 px 512 kb.

g. Setelah data isian lengkap Admin Prodi mengunduh formulir peserta untuk ditandatangani masing-masing
calon peserta, setelah itu file soft copy formulir tersebut diunggah kembali.
h. Setelah proses input data peseta lengkap dan benar, Admin Prodi mengunduh file surat pernyataan
penutupan pendaftaran beserta lampirannya dari laman http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/ untuk
ditandatangani oleh Dekan atau Ketua Program Studi. Selanjutnya Admin Prodi mengunggah hasil pindai
surat pernyataan penutupan dan lampirannya tersebut dan menutup pendaftaran.
i.

Apabila institusi tidak melakukan penutupan pendaftaran maka data tidak dapat diproses.
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3. Pembiayaan
a. Peserta tidak dipungut biaya untuk mengikuti Uji Coba CBT Online ini.
b. Institusi pusat penyelenggara CBT (CBT-Center) menyediakan sarana, sumberdaya manusia, dan
kebutuhan operasional di tempat penyelenggaraan. Sarana yang diperlukan sesuai dengan standar CBTCenter untuk UKMPPD ditambah dengan fasilitas sebagai berikut:
i.
Tersedia akses internet dengan kecepatan 10 MBps per 100 client.
ii.

c.

d.
e.
f.

g.

Penyedia jasa layanan internet memfasilitasi konektivitas on demand pada saat pelaksanaan
ujian, dibuktikan dengan commitment service level agreement.
Panitia Uji Coba CBT Online membiayai komponen Penyelia Pusat, 1 orang Koordinator CBT, dan 1
orang Tenaga TI Lokal untuk setiap lokasi ujian, dengan sumber anggaran berasal dari Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Institusi penyelenggara menyiapkan dan membiayai komponen lokal ujian: Pengawas Lokal, Tenaga TI
Lokal tambahan, Petugas Administrasi, dan Panitia Lokal yang lain.
Biaya operasional kegiatan menjadi tanggung jawab institusi.
Lokasi ujian akan dibuka apabila jumlah pendaftar mencapai 50 peserta. Apabila dalam 1 kota terdapat
lebih dari 1 institusi yang memenuhi persyaratan peserta, maka keputusan lokasi yang akan dibuka adalah
wewenang panitia.
Dalam hal peserta uji coba di sebuah lokasi kurang dari 50, maka peserta akan direlokasi ke penyelenggara
terdekat, atau dapat dipertimbangkan tetap diselenggarakan dengan pembiayaan cost sharing.

4. Verifikasi Data Calon Peserta Uji Coba CBT Online menggunakan data yang terdapat di Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)
Pengumuman tentang daftar peserta, sesi-lokasi ujian, jadwal briefing peserta, dan informasi lebih lanjut terkait
dengan Uji Coba CBT Online dapat diakses di laman PNUKMPPD http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/ atau
menghubungi helpdesk PNUKMPPD di 0813-1140-1034 atau via surel pnukmppd@gmail.com

