LAMPIRAN II
Pcraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013

FORMULIR PEMOHONAN STR
SEMENTARA

(IEmB_a!,..tangsqL

psmbuataa sUret)

Kepada Yth,

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

Di
Jakarta.
Perihal : Perooholaa

Rrdrtrasi Sgrnentara

Saya yang bertanda tangan

di bawah ini rnengdukan permohonan Registrasi

Sementara dengan kelengkapan data sebagai berikut:

A. Data Diri
1. Narna lengkap
2. Tempat/tanggal Lahir
3. Jenis kelamin

E r,aki-lali

l-lPerempuan

4. Warga Negara
5. No. Paspor
6. Pendidikan terakhir
7. Jenis Praktik Kedokteran yang aker.n dilakukan: (isi J pada salah satu kotakf
! mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi
I memberikan pendidikan formal bidang kedokteranlkedokteran gigi sebagai tenaga pendidik profesi
I melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteraniledokteran gigi untuk waktu tertentu
E m€lakulan pelayanan lresehatan di bidang kedokterantledokteran gigidalam rangka baktisosial
! melakukan penelitian kesehahn di bidang kedokteranlkedokteran gigi
L Alamat
:

Telp/l'ax
10. Alamat e-mail

9.

Nomor

:
:

B. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan Registrasi Sementara bagi
Dokter WNA/Dokter Gigi WNA
l,

2̲

PERSYARATAN EVALUAS:ADMINISTRATIF

daHar rittyat hidup

□

fotokopl paspor yang rnasih berlaku

□

'

dalam

'

dalam 5 (lima) tahun terakhir befurut-turut bagi pemohon STR Semenhra lainnya.

:

□

surat keterangan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya

3 (tiga) tahun terakhir berturut{urut, khusus bagi pemohon STR Sementara yang akan

salinan ijazah dan transkrlp akademlk yang telah dilegalisir oleh instltusi pendidikan kedokteran
atau kedoktenan gigi yanq menerbiftan iiazah tersebut

□

mengikuli pendidikan/pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi

□

‐
2‑

salinan Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah teneglstrasi yang masih berlaku dan
telah dilegalisir oleh badan regulatff kedokteran ahu kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di

negan asal abu negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran, sebagai

'

:

doKer atau doKer glgi bagi pemohon yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka

□

penguahn kompetensi

*

dokter spesialls atau dokter gigi spesialls dengan kualifikasi tambahan bagi

-

pemohon yang akan memberikan pendidikan formal di bidang kedokteranftedokteran gigi

-

pemohon yang akan melakukan pelayanan kesehahn di bidang kedokteran/kedokteran gigi

□

'dokter spesialis atau dokter gigi spesialis bagi

-

□

□

sebagai lenaoa pendidik profesi

pemohon yang akan melakul€n pelayanan kesehatan

di bidang kedokteran/kedokteran

gigi

□

dalam rangka bakti sosial

eLelffgle&lgpglplitian

kesehatan di

kedokteran,4<edo kteran

salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi
kedokteran

abu kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau

negafia terakhir

□

melakukan Praktik Kedokteran

surat keterangan terdaftar sebagai anggola organisasi profesi dan aktif melakukan Prahik
Kedokteran serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau

□

melakukan Prak‖ k Kedokle「 an

terakhi「

surat pemyaEan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi

□

Lem『 Of Good S"口 ding dan negara asa:atau negatt lerakhl ternpat pemohon melakukan Praktk

□

Kedokteran
10.

surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah mengikuti pendidikan/pelatihan
dalam rangka penguaEn kompetensi, atau melakukan penelitian kesehatan') di bidang kedokteran/
surat panyataan bermaterai tentang penyerahan hak alas penggunaan data pribadi yang tcrcatal

□

kedoktenn gigi di lndonesra_

□

一□

dalam sistem Registrasi KKl

bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara

pasfototerbaruberwarnaukuran4x6cmsebanyak4(empat)lembardanukuran2x3crn

□

2 (dua) lembar

‖. PERSYARATAN EVALUASi KOHPETENSi
surat keterangan sehat
ketentuan

flsik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki

SIP

surat pemyataan bermalerai akan mematuhl dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai
ketentuan

118

□

KKI No 9 Tahun 2012
□

KK:No 13 Tahun 2013

surat izin keimigraslan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

□

suratizin ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

□

sertifikat mampu berbahasa lndonesia dengan baik dari Pusat Bahasa lndonesia yang diakui
oleh Pemerintah lndonesia, bagi pemohon yang akan

-

:

nrmberikan pendidlkan formal bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik
profesi, atau
melakukan

tr!g!4!!1

di

bi

dang ked o kle ran/kedokte ran

g igi

u_!q!,lY9!19

te

rteltu

‑3‑

SuratkelsranganSeleSaiadaptasipenilaiank,.,,pu.n
dari kolegiumlerkait, bagi pemohon yang akan

-

:

mengikuti pendldlkan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi

memberikan pendidikan

formal bidang kedokteran/kedoKeran gigi sebagai tenaga

pendidik

profesi

-

melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteranftedokteran gigi dalam rangka bakli sosial
melakukan penelitian di bidang kedokteran,&edokteran gigi

surat keterangan s€lesai adaptasi penyesuaian kemampuan melakukan praktik kedokteran dari
lnstitusi Pendidikan tempat pelaksanaan adaptasi, bagi pemohon yang akan melakukan pelayanan
kesehatan di bidang kedokteran,ftedokteran gigi untuk waktu tertentu
salinan sertlfikat kompetenai yang dilegalisir asli

/ surat keterangan pengakuan kompetensi

dari kolegium terkait di lndonesia

Itr

Kelengkapan berkas dari institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka
penguatan kompetensi, berupa:

1) suratketeranganjenis pekerjaaniposisi{abalan danjangka waktr keikutserlaan pemohon;
2) profil institusi penyelenggam:
3) modul pelalihan yang akan diselenggarakan;
4) tempat pelatihan yang akan diselenggarakan;
5) target pencapaian pelatihan yang akan diselenggarakan.
Kelengkapan berkas dari

1)

lnstltusi Pendldlkan penyelenggara pendldlkan lormal, borupa:

surat keterangan jenis pekerjaan/posisiijabatan

dan jangke waktu keikutsertaan pemohon;

□

2) prolil institnsi penyelenggara; dan
3) tempat pendidikan formal yang akan diselenggarakan

k"lrrsk@y*.n
1)

t ..fot n, Utn p,

surat keterangan dari pimpinan institusi pelayanan kesehatan tempat Dokter spesialis WNA dan

□

Dokter gigl spesialis WNA melakukan pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang

sekurang"kurangnya menerangkan jenis pelayanan yang dilakukan, kasus yang akan ditangani,
kompetensi yang dibutuhkan;

2) identitas dan daftar riwayat hidup Dokter WNI dan Dokter gigi WNI yang akan mendampingi;
3) profil penyelenggara pelayanan kesehatan: serta
4) jangka waktu keikutsertaan pemohon
Fotokopi surat izin penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan
kedokteran gigi dalam rangka bakti
WNA

sosial

di

bidang kedoktemn/

oleh dokter spesialis WNA dan/atau dokter gigi spesialis

□

dari Menteri Kesehatan Rl

□

Fohkopi STR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialis WNI dengan kompetensi yang sehra
yang akan menjadi suFervisi/pendamping dokter spesialis WNl/doktar gigi spesialis WNA yang

Fotokopi STR dokter spesialis WNI atau dokler gigi spesialis WNI dengan kuatifikasi sebagai peneliti

一□

akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/ dalam rangka baHi sosial

yang akan mendampingi dokter spesialis WNA/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan
penelltian dalam rangka pendidikan
Surat Rekomendasi bagi Doktror WNA yang memiliki sertifikat sebagai peneliti yang akan melaKukan

1)

:

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian KesehaEn Rl

‖
mu

lndonesia

□

penelitian kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi, dari

□

28.

‑4‑

独

n枇

1認

∬Ⅷ蹴胤肌 肥
蝙思 ♂
淵 鮮端
『蹴鮮
鴇
『
￨∫

￨□

di bidang rlset dan leknologi RI

Demikian permohonan Registrasi Sementara
diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Dokter WNA/ Dokter Gigi

WNA,

ini saya sampaikan. Atas perhatiannva

Institusi Penyelenggaua
Pendidikan / Pelatihan / Pelayanann)

(Narna
')

tengkap)

(Narna Kepala Institusi)

Pilih dan coret yang lidak perlu

* Seluruh dokumen yang dilampirkan harus menggunakan bahasa lndonesia atau bahasa lnggris. Jika
menggunakan bahasa selain bahasa lndonesia dan bahasa lnggris harus diterjemahkan ke clalam bahasa lnggris
oleh institusi yang menerbidran dokumen tersebut.

KШ UA KONSIL KEDOKTERAN IND()NESIA,
ttd

MENALDI RASMIN

