
Pendaftaran
Peserta dapat mengisikan data diri untuk
pendaftaran di tautan berikut ini 

https://bit.ly/PendaftaranPTPK
dengan melampirkan bukti pembayaran
investasi kegiatan.

Supported by :

Pada Pelatihan TPK dilaksanakan penilaian terhadap
kemampuan peserta untuk menyampaikan materi.
Penilaian dilakukan melalui pelaksanaan
microteaching yang akan dilaksanakan pada hari
keenam kegiatan

Penilaian

Diklat RS YARSI
Jl Letejen Suprapto Kavling 13, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta 10510

Sekretariat IMANI Care
Jl PIK Penggilingan Blok C no. 13,
Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur
13940

Contact Person :
dr. Jamal  : 0815 1034 6343
Nabil          : 0812 2706 6410

Sekretariat

Bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan
akan diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan RI

Sertifikasi



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin maju dan tuntunan akan pelayanan yang lebih
baik, professional dan bermutu merupakan tantangan
bagi SDM kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat memberikan
pelayanan dengan lebih baik dan professional
diantaranya melalui pelatihan. Salah satu komponen
penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu
pelatihan adalah faktor pelatih

Seorang pelatih harus didukung dengan metode dan
teknik dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan
keterampilan dengan benar. Saat ini banyak pelatih yang
menguasai substansi materi tetapi belum memiliki
kemampuan yang memadai dalam mentransfer ilmu
pengetahuan dan keterampilan yang benar.

Salah satu komponen dalam akreditasi pelatihan adalah
komponen pelatih yang dalam persyaratannya harus
menguasai substansi juga menguasai kaidah-kaidah
kediklatan. Menanggapi hal tersebut Pusdiklat Aparatur
Kesehatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
(TUPOKSI) yang tercantum dalam Kepmenkes
1575/Menkes/Per/XI/2005, telah mengembangkan
pelatihan Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK)
yang saat ini telah direvisi menjadi Tenaga Pelatih
Kesehatan (TPK).

Dengan mengikuti pelatihan TPK, para peserta
diarahkan selain pakar dalam hal substansi materi, juga
memiliki pengetahuan dan keterampilan kaidah –
kaidah  kediklatan sesuai dengan yang dipersyaratkan
dalam akreditasi.

Membentuk SDM Kesehatan menjadi fasilitator yang
berfungsi memfasilitasi mata pelatihan pada materi
keahliannya di pelatihan bidang kesehatan sesuai
kaidah - kaidah kediklatan. 

Target peserta pelatihan ini adalah : Dokter, Perawat,
SDM Kesehatan, Trainer, Fasilitator, Dosen,
Professional, Bidang Diklat, dan setiap orang yang
berperan sebagai pengajar dan pelatih di organisasi
ataupun lembaga apapun

Menjelaskan Pembelajaran Orang Dewasa (POD)
Menyusun rencana pembelajaran (RP)
Melakukan manajemen kelas
Menentukan metode pembelajaran
Menetukan media dan alat bantu pembelajaran
Melakukan teknik presentasi interaktif
Melakukan evaluasi pembelajaran
Mensimulasikan melatih / Microteaching

Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan TPK
adalah kompetensi fasilitator dengan kemampuan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.Waktu penyelenggaraan

Pelatihan TPK di masa pandemi covid-19 ini
dilaksanakan selama 5 (lima) hari dan 1 (satu) hari
micro teaching. Yaitu pada tanggal 26 April – 1 Mei
2021.

Tempat penyelenggaraan
Pelatihan TPK diselenggarakan secara daring penuh di
instansi masing – masing panitia, fasilitator dan
peserta

Fasilitator dalam kegiatan pelatihan ini adalah Balai
Besar Pelatihan  Kesehatan Jakarta  (BBPK)
Kementrian Kesehatan RI

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan
(TPK) pada masa pandemi covid-19 ini dilakukan
dengan distance learning secara daring penuh (full
online) menggunakan metode sinkronus maya (SM)
yang dilaksanakan di tempat masing-masing dengan
menggunakan aplikasi video conference (misalnya
Zoom)

 1. Minimal berpendidikan D3/S1 
2. Memiliki jaringan internet yang baik
3. Melampirkan surat tugas (jika dari instansi)
4. Mampu mengikuti kegiatan secara menyeluruh   

Biaya Investasi Rp. 3.000.000

Biaya investasi dapat ditransfer ke
Bank Syariah Indonesia/Bank Syariah Mandiri
741 417 4177
a.n IMANI Lifesaver Indonesia
Bukti transfer akan dapat diunggah ketika mengisi
form pendaftaran

Latar Belakang Tujuan
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