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Apa kamu tahu tentang ujian
dan tanda kecakapan PMR?

?
1. Kecakapan PMR

Anggota dan unit PMR 
menguasai materi pelatihan

dan menerapkan Tri Bakti PMR
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 5. Untuk apa ujian dan tanda kecakapan?
    Anggota PMR tahu pengetahuan dan ketrampilan    
    yang telah kamu miliki.
    Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat      
    cabang, jika memiliki minimal 1 Tanda Kecakapan Materi. 
    Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat daerah, 
    jika memiliki minimal 2 Tanda Kecakapan Materi.
    Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat 
    nasional, jika memiliki minimal 3 Tanda Kecakapan Materi 
    dan 1 Tanda Kecakapan Tribakti.
    Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat 
    internasional, jika memiliki minimal 4 Tanda Kecakapan 
    Materi dan 2 Tanda Kecakapan Tribakti.
   Anggota PMR jadi bangga dan semangat melakukan kegiatan 
   kepalangmerahan.
   PMI juga akan bangga karena memiliki anggota-anggota 
   terbaik.

 
 6. Bagaimana cara mengikuti ujian kecakapan?

a. Memenuhi persyaratan: 
  Telah dilantik sebagai anggota PMR 
  (dibuktikan dengan KTA).
  Mendapat rekomendasi dari Pembina Unit PMR 
  Untuk ujian kecakapan materi PMR, anggota PMR 
  telah menyelesaikan satu materi pelatihan sesuai 
  kurikulum.
 

   Contoh, apabila anggota PMR ingin mengikuti ujian 
     kecakapan materi kepemimpinan maka ia harus 

menyelesaikan pelatihan Kepemimpinan sesuai 
         kurikulum, dibuktikan dengan daftar hadir.

 
  Untuk ujian kecakapan Tri Bakti, anggota PMR telah 
  melaksanakan kegiatan Tri Bakti secara berkelompok 
  sesuai dengan program kerja Unit PMR.  

  
b. Mendaftar ke unit PMR masing-masing, untuk diteruskan ke 
    PMI Cabang.
c. Mengikuti ujian kecakapan materi. Waktu dan tempat ujian 
    ditentukan dan diumumkan PMI Cabang maksimal 2 minggu 
    sebelum ujian.
d. Apabila anggota PMR dinyatakan tidak memenuhi syarat 
    kelulusan oleh penilai maka ia dapat mengikuti ujian pada 
    tahap berikutnya.
e. Mengikuti ujian kecakapan Tri Bakti yang dilaksanakan oleh  
    PMI Cabang, dengan cara menyerahkan laporan kegiatan Tri 
    Bakti kepada Pembina PMR, untuk diteruskan kepada PMI 
    Cabang.
f. Menerima hasil penilaian maksimal 2 mingggu setelah ujian

 7.   Kapan tanda kecakapan diterima PMR?
    PMI Cabang memberikan tanda kecakapan dua minggu 
    setelah pelaksanaan ujian kecakapan, atau pada saat  
    momentum hari-hari besar kepalangmerahan, seperti hari 
    Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ulang 
    tahun PMI, Jumbara, hari remaja, hari relawan.
    Tanda kecakapan materi diberikan kepada setiap individu 
    anggota PMR, sedangkan tanda kecakapan Tri Bakti untuk  
    setiap individu anggota PMR dan unit PMR tersebut.

 8.   Kapan tanda kecakapan dipakai?
Tanda Kecakapan pin dipakai hanya pada kegiatan formal seperti 
upacara dan pertemuan resmi.

65



 5. Untuk apa ujian dan tanda kecakapan?
    Anggota PMR tahu pengetahuan dan ketrampilan    
    yang telah kamu miliki.
    Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat      
    cabang, jika memiliki minimal 1 Tanda Kecakapan Materi. 
    Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat daerah, 
    jika memiliki minimal 2 Tanda Kecakapan Materi.
    Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat 
    nasional, jika memiliki minimal 3 Tanda Kecakapan Materi 
    dan 1 Tanda Kecakapan Tribakti.
    Anggota PMR bisa mengikuti kegiatan di tingkat 
    internasional, jika memiliki minimal 4 Tanda Kecakapan 
    Materi dan 2 Tanda Kecakapan Tribakti.
   Anggota PMR jadi bangga dan semangat melakukan kegiatan 
   kepalangmerahan.
   PMI juga akan bangga karena memiliki anggota-anggota 
   terbaik.

 
 6. Bagaimana cara mengikuti ujian kecakapan?

a. Memenuhi persyaratan: 
  Telah dilantik sebagai anggota PMR 
  (dibuktikan dengan KTA).
  Mendapat rekomendasi dari Pembina Unit PMR 
  Untuk ujian kecakapan materi PMR, anggota PMR 
  telah menyelesaikan satu materi pelatihan sesuai 
  kurikulum.
 

   Contoh, apabila anggota PMR ingin mengikuti ujian 
     kecakapan materi kepemimpinan maka ia harus 

menyelesaikan pelatihan Kepemimpinan sesuai 
         kurikulum, dibuktikan dengan daftar hadir.

 
  Untuk ujian kecakapan Tri Bakti, anggota PMR telah 
  melaksanakan kegiatan Tri Bakti secara berkelompok 
  sesuai dengan program kerja Unit PMR.  

  
b. Mendaftar ke unit PMR masing-masing, untuk diteruskan ke 
    PMI Cabang.
c. Mengikuti ujian kecakapan materi. Waktu dan tempat ujian 
    ditentukan dan diumumkan PMI Cabang maksimal 2 minggu 
    sebelum ujian.
d. Apabila anggota PMR dinyatakan tidak memenuhi syarat 
    kelulusan oleh penilai maka ia dapat mengikuti ujian pada 
    tahap berikutnya.
e. Mengikuti ujian kecakapan Tri Bakti yang dilaksanakan oleh  
    PMI Cabang, dengan cara menyerahkan laporan kegiatan Tri 
    Bakti kepada Pembina PMR, untuk diteruskan kepada PMI 
    Cabang.
f. Menerima hasil penilaian maksimal 2 mingggu setelah ujian

 7.   Kapan tanda kecakapan diterima PMR?
    PMI Cabang memberikan tanda kecakapan dua minggu 
    setelah pelaksanaan ujian kecakapan, atau pada saat  
    momentum hari-hari besar kepalangmerahan, seperti hari 
    Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ulang 
    tahun PMI, Jumbara, hari remaja, hari relawan.
    Tanda kecakapan materi diberikan kepada setiap individu 
    anggota PMR, sedangkan tanda kecakapan Tri Bakti untuk  
    setiap individu anggota PMR dan unit PMR tersebut.

 8.   Kapan tanda kecakapan dipakai?
Tanda Kecakapan pin dipakai hanya pada kegiatan formal seperti 
upacara dan pertemuan resmi.

65



No Ujian Kecakapan
Tanggal 
Ujian Nilai

Tanda tangan penilai 
dan cap PMI CabangNo Ujian Kecakapan

Tanggal 
Ujian Nilai

Tanda tangan penilai 
dan cap PMI Cabang

Catatan:
Diisi oleh PMI Cabang/tim penilai dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
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Meningkatkan Keterampilan Hidup Sehat
Ingin jadi remaja yang berkarakter bersih dan sehat? Bener banget kalau 
temen-temen milih gabung di PMR. Karena di PMR kita belajar tentang 
pertolongan pertama, remaja sehat peduli sesama, kesehatan remaja, ayo 
siaga bencana, dan donor darah.

Berkarya dan Berbakti di Masyarakat
Karena kita makhluk sosial, maka kehidupan kita gak akan pernah lepas 
dengan orang lain. Udah tahukan kalo ngebantu sesama itu penting?  Dan yang 
lebih penting, membantu sesama itu menyenangkan lho. Nggak salah lagi kalo 
temen-temen gabung PMR, karena disitu memang tempat berkumpulnya 
remaja yang peduli, kreatif dan bersahat. Di PMR kita bisa bareng-bareng 
bantu sesama.

Mempererat Persahabatan Nasional dan International
Pengen punya banyak teman? Apalagi punya teman dari daerah bahkan negara 
yang berbeda? 
Aku punya berapa teman. Buanyak deh. Apalagi sejak gabung PMR. Aku punya 
temen dari Papua, Toraja, Aceh, Palembang, juga dari Belanda, Jepang, 
Denmark, Australia, Malaysia, Singapore, Philipina,...gak terhitung lagi. 
Dengan gabung PMR, kita akan belajar bagaimana menjalin persahabatan 
dengan orang lain. Bisa nasional bisa international. Asyiiik!!

Tri Bakti PMR
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Markas Pusat Palang Merah Indonesia
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta 12970 -  Indonesia
Telp. +62 21 7992325,Fax. +62 21 7995188 
Email: pmi@palangmerah.org 
Website: www.palangmerah.org
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