Jakarta, 2 Juni 2014

Diskusi Masa Depan Uji Kompetensi Dokter Indonesia
Diskusi terbuka antara IDI, AIPKI, ISMKI serta peserta diskusi mengupas tuntas polemik Uji
Kompetensi serta solusinya

Pelaksanaan Uji Kompetensi pada tahun 2014 telah dilaksanakan dua kali dengan
berbagai polemik. Masa transisi ini ditandai dengan belum sempurnanya peraturan
pelaksanaan Uji Kompetensi sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi antara
stakeholder terkait, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan
Kedokteran Indonesia (AIPKI). Hal ini menyebabkan terjadinya dua kali pelaksanaan Uji
Kompetensi, exit exam dan entry exam, dalam satu periode.

Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) bekerjasama dengan Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Indonesia (BEM FK UI) menyelenggarakan
diskusi terbuka mengenai Uji Kompetensi (UK). Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juni
2014 di Aula FK UI. Diskusi ini menghadirkan Ketua PB IDI dr. Zainal, MH dan Ketua
AIPKI Prof. Dr. med. dr. Tri Hanggono Achmad. Diskusi berjalan selama 2 jam dan
dimoderatori oleh Sekertaris Jendral ISMKI Rais Reskiawan, S.Ked.

Acara dibuka oleh Dekan FK UI Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K). Kemudian
acara dibagi menjadi dua (2) sesi yang didahului dengan prolog dari IDI dan AIPKI. IDI dan
AIPKI dalam prolognya sepakat bahwa UK merupakan instrumen yang penting untuk
menilai kompetensi dokter. Tujuan utama adalah patient safety.

Dalam perkembangannya UK dapat memberi feedback bagi institusi pendidikan
untuk memperbaiki kualitasnya. Dr. Zainal menegaskan bahwa tujuan yang mulia harus
dilakukan dengan dasar legal yang jelas. Beliau menyebutkan bahwa sinkronisasi peraturan
perundangan yang mengatur UK masih belum ada sehingga menyebabkan kesulitan dalam
penggabungan ujian. Maka dari itu, UK terpecah menjadi exit exam dan entry exam. Beliau

meminta DIKTI mengeluarkan surat keputusan tentang status kelulusan peserta UK. Berikut
ini adalah kesimpulan tiap sesi diskusi :

Peserta UK batch Mei akan mendapatkan entry exam berupa assessment
seperti peserta UK batch Februari. Assessment ini dilakukan pada ujian yg dilaksanakan
oleh KDPI Juni mendatang. IDI akan mempertimbangkan perpanjangan pendaftaran
assessment yang akan seharusnya berakhir pada 7 Juni mendatang. Apabila terdapat peserta
yang telah memiliki ijazah dipersilahkan langsung mendaftar. Mengenai beredarnya ijazah
yang dikeluarkan oleh fakultas kedokteran, Prof. Tri menyatakan bahwa kewenangan
mengeluarkan ijazah dimiliki oleh perguruan tinggi. AIPKI tidak memiliki wewenang untuk
melarang tersebut. Namun, beliau mengingatkan kembali akan pentingnya UK dan sebaiknya
pemangku kebijakan terkait melaksanakan kesepakatan yang ada.

UK batch Agustus akan dilakukan dengan satu pintu, exit exam digabung dengan
entry exam. IDI dan AIPKI menyatakan komitmennya untuk melaksanakan hal tersebut. UK
selanjutnya harus dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku, mencakup Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dan sinkronisasi antara UU Pendidikan
Kedokteran dan UU Praktik Kedokteran. Untuk itu IDI dan AIPKI akan melakukan
komunikasi intensif untuk mencari payung hukum pelaksanaan UK di masa transisi dan
koordinasi UK batch Agustus agar dilakukan dalam satu pintu.

Diskusi UK menegaskan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi harus dilakukan
dengan adil dan tidak merugikan peserta maupun rakyat Indonesia. IDI dan AIPKI
menyatakan komitmennya untuk melakukan UK sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
berjanji bahwa pelaksanaan UK pada Agustus nanti tidak akan menemui masalah.

Tentang Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia
Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) merupakan organisasi mahasiswa
kedokteran terbesar yang ada di Indonesia. Didirikan pada 20 September 1981, ISMKI kini
mencakup 75 institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Dengan keanggotaan seluruh
mahasiswa kedokteran dari Sabang sampai Merauke, ISMKI berperan sebagai representasi

mahasiswa kedokteran bagi para pengampu kebijakan. ISMKI mewadahi aspirasi dan
gagasan mahasiswa kedokteran untuk mengembangkan aspek pendidikan dan profesi
kedokteran serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui peran ini, diharapkan ISMKI dapat
berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat di masa depan.
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