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Spesifikasi
Program Studi Pendidikan Dokter
1.

Perguruan Tinggi

2.

Pelaksana proses pembelajaran

3.

: Universitas Kristen Maranatha

Fakultas

: Kedokteran

Jurusan/Program Studi

: Pendidikan Dokter

Program diakreditasi oleh

: BAN 2005 dengan Nilai A
BAN 2010 dengan Nilai B

4.

Gelar Lulusan

: Dokter

5.

Nama Program Studi

: Pendidikan Dokter

6.

Tanggal Penyusunan

: 1 Oktober 2014

7.

Orientasi Strategis Pendidikan
Visi:
Pada tahun 2024, Program Studi Pendidikan Dokter FK UKM menjadi Program Studi
Pendidikan Dokter Swasta terbaik di Indonesia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kasih dan
keteladanan Yesus Kristus.

Misi:
1. Menyelenggarakan pendidikan dokter sesuai Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia,
perkembangan ilmu dan teknologi terapan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kasih dan
keteladanan Yesus Kristus dengan muatan lokal herbal medik dan gizi medic.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di berbagai bidang kedokteran
khususnya di bidang herbal medik dan gizi medik.
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk nyata penjabaran nilai-nilai
kasih dan keteladanan Yesus Kristus.
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8.

Tujuan dan Sasaran pendidikan:

Tujuan:
1.

Menghasilkan lulusan dokter layanan primer yang kompeten, profesional, menjunjung tinggi
nilai-nilai kasih dan keteladanan Yesus Kristus

2.

Menghasilkan penelitian dalam bidang kedokteran, terutama di bidang herbal medik dan gizi
medik, yang diakui di tingkat Nasional maupun Internasional, serta bermanfaat bagi
masyarakat.

3.

Menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang tepat
guna.

Sasaran:
Sasaran PSPD FK UKM adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan
dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran bidang Akademik:

1. Pendidikan:
1.1 Sasaran: Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi yang memenuhi standard
nasional.
Indikator: Keberhasilan lulusan dalam Uji Kompetensi Nasional.
Target: rata-rata 95% lulus Uji Kompetensi dalam ujian pertama (first taker).
1.2 Sasaran: Meningkatnya mutu proses belajar mengajar, meliputi perancangan, pembelajaran
dan evaluasi hasil belajar.
Indikator: IPK dan lama studi.
o Target:


90 % lulus tepat waktu



IPK lulusan rata-rata 3,00
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Ratio dosen: mahasiswa 1:10 untuk tahap sarjana; 1: 5 untuk tahap profesi.



PSPD memfasilitasi minimal 3 dosen pertahun untuk studi S3



99% lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya



Masa tunggu rerata lulusan untuk mendapat kerja 3,0 bulan setelah selesai
internship.



Akseptansi lulusan oleh institusi: baik.

1.3 Sasaran: Meningkatnya mutu Pendidikan sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan.
Indikator: Status akreditasi.
Target: Terakreditasi A oleh BAN PT pada tahun 2015.

2. Penelitian:
Sasaran: Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian.
Indikator:
1. Jumlah penelitian yang diterima untuk presentasi poster/lisan di tingkat nasional,
regional Asia Pasifik dan Internasional.
2. Jumlah penelitian yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah nasional.
3. Perolehan hibah penelitian berskala nasional.
Target:
1. Minimal 3 penelitian pertahun dipresentasikan di tingkat nasional. Satu penelitian

dipresentasikan di tingkat Asia Pasifik dan satu di tingkat Internasional.
2. Minimal 3 penelitian pertahun dimuat dalam Jurnal Nasional terakreditasi
3. Memperoleh minimal 4 hibah penelitian pertahun.

3. 3. Pengabdian:
Sasaran: meningkatnya jumlah dan mutu pengabdian kepada masyarakat.
Indikator: Frekuensi pengabdian dan jumlah masyarakat yang dilayani.
Target: Minimal terlibat aktif dalam 3 pengabdian pertahun.

Strategi pencapaian:
1. Bidang Pendidikan:
-

Melakukan evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala
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-

Meningkatkan fasilitas pembelajaran termasuk mengembangkan sistem informasi
manajemen dan penyediaan materi pembelajaran dan kepustakaan berbasis web.

-

Memberikan pelatihan keterampilan klinik bagi mahasiswa tahap akademik di
laboratorium keterampilan klinik (Skills lab), sejak blok 3-4.

-

Mengadakan pelatihan Persiapan Exit Exam (P2E2) bagi para mahasiswa yang sudah
menyelesaikan rotasi klinik.

-

Menjalankan sistem penjaminan mutu

-

Memfasilitasi dosen tetap untuk studi lanjut S3.

-

Meningkatkan kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan

2. Bidang Penelitian
-

Meningkatkan penelitian di bidang herbal medik dan gizi klinik

-

Meningkatkan fasilitas laboratorium Pusat Penelitian Ilmu Kedokteran

-

Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian herbal medik dan gizi klinik

-

Meningkatkan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri dalam bidang penelitian

3. Bidang Pengabdian Masyarakat:
-

Kerjasama dengan berbagai instansi untuk meningkatkan pengabdian berupa
pengobatan massal, bakti sosial dan khitanan massal.

-

Mengadakan kegiatan donor darah rutin

-

Meningkatkan peran serta mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa untuk melakukan
pengabdian masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai kasih dan mengikuti keteladanan
Yesus Kristus.

9. Kompetensi Lulusan: Lihat Lampiran 1
10. Kurikulum: lihat lampiran 2
11. Peta Kurikulum: Lihat Lampiran 3
12.

Dukungan untuk Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran:
1. Matrikulasi mahasiswa baru, bimbingan akademik pengisian DKBS, perwalian tatap
muka dan pelaksanaan perwalian online, dan bimbingan akademik Karya Tulis
Ilmiah.
2. Tersedianya buku-buku panduan Materi Pengetahuan, Panduan Keterampilan Klinik
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dan Panduan Praktikum di setiap blok.
3. Tersedianya e-book untuk materi pengetahuan.
4. Tersedianya laman yang memuat Peraturan, Panduan Akademik, Matriks kegiatan
setiap semester, Panduan kasus tutorial, Jadwal ujian utama dan remedial.
5. Pembagian gadget bagi setiap mahasiswa baru sejak tahun akademik 2013-2014.
6. Tersedianya ruang kuliah besar (kapasitas 300 orang) dan ruang kuliah ukuran
sedang (kapasitas 60 – 100 orang).
7. Tersedianya sarana prasarana ruang-ruang untuk pembelajaran dalam kelompok
kecil: tutorial, ruang laboratorium keterampilan klinik beserta kelengkapan manekin
dan simulator bagi mahasiswa S1. Ruang bimbingan klinik (preceptor) bagi
mahasiswa profesi/ dokter muda di Rumah Sakit Pendidikan.
8. Tersedianya perpustakaan, komputer dan sarana internet
9. Tersedianya sistem administrasi terpadu dan digitalisasi administrasi akademik.
10. Tersedianya Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring yang menjamin
terpenuhinya kebutuhan mahasiswa untuk terpapar dengan kasus dan tindakan klinik
sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
11. Beasiswa dari berbagai sumber (pemerintah, Yayasan Perguruan Tinggi Kisten
Maranatha (YPTKM), lembaga lainnya).
12. Mengikutsertakan mahasiswa dalam program kerjasama dalam dan luar negeri/
penelitian/ pengabdian pada masyarakat.

13.

Kriteria Pendaftaran:
a. Untuk Program Sarjana (S1) Kedokteran:
- Lulusan SMU bidang IPA (bukan ujian persamaan) dan lulus seleksi Ujian
Masuk (UM) -UKM yang terdiri dari Tes Potensi Akademik dan Tes IPA
terpadu.
- Tidak buta warna dan sehat jasmani serta sehat secara kejiwaan
- Jenis Ujian Saringan: jalur peminatan dan bakat, UM-UKM
b. Untuk Program Profesi Dokter (P3D):
-

Sarjana Kedokteran, dengan syarat IPK ≥ 2,5.
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-

Ijazah Sarjana Kedokteran diterbitkan maksimal 2 tahun sebelum tahun
pendaftaran masuk P3D.

-

Untuk lulusan dari PSPD Fakultas Kedokteran lain (calon mahasiswa transfer):
i.

Berasal dari PSPD yang terakreditasi minimal sama dengan PSPD FK UKM.

ii.

IPK ≥ 2,5

iii. Berkelakuan baik (dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari
PSPD asal).
iv. Lulus dalam psikotest dan tes MMPI yang diadakan oleh Universitas Kristen
Maranatha/ PSPD FK UKM
v.

Mengikuti placement test dan matrikulasi bila dianggap perlu.

vi. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan sesuai peraturan
UKM.
14.

Metode Evaluasi dan Peningkatan Kualitas dan Standar Proses pembelajaran :
Metode Evaluasi:
1. Evaluasi proses pembelajaran oleh Tim Monitoring Evaluasi Medical Education Unit
(MEU) dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi Pendidikan Dokter
2. Mekanisme umpan balik dari mahasiswa, dosen dan pengguna.
3. Tracer Study yang melibatkan alumni.
4. Audit Mutu Internal setiap tahun oleh BPPJM (Badan Perencanaan dan
Pengembangan Jaminan Mutu) UKM.
Peningkatan kualitas proses pembelajaran:
1. Pengembangan desain pembelajaran berbasis kompetensi melalui ketersediaan
analisis kompetensi, blue print kurikulum berupa GBPP di tahap sarjana atau BRP
(Buku Rancangan Pembelajaran) di tahap profesi, Satuan Acara Pembelajaran (SAP).
2. Pengembangan staf pengajar untuk peningkatan kompetensi (studi lanjut, seminar
nasional dan internasional, dll)
3. Pengembangan staf pengajar untuk peningkatan kompetensi di bidang pendidikan
(pedagogi/ andragogi dan pendidikan berbasis kompetensi) dan students’ assessment.
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Standar Proses pembelajaran:
1. Kuliah tatap muka:
a. 5 menit pertama ilustrasi kasus
b. 80 menit pemaparan materi
c. 15 menit terakhir pembahasan kasus
2. Tutorial Problem Based Learning (PBL)
a. Dilaksanakan di ruang tutorial
b. Dua kali pertemuan @ 3 jam, satu kelompok terdiri dari 10 mahasiswa dibimbing
oleh seorang tutor terlatih dan bersertifikat sebagai tutor PBL
c. Pertemuan pertama:
60 menit pembekalan tutor oleh pembuat modul diikuti penentuan tutor definitif
untuk setiap kelompok.
120 menit tutorial dalam kelompok kecil, dengan menggunakan Seven Jumps
d. Pertemuan kedua:
180 menit presentasi dari setiap mahasiswa dalam kelompok kecil, dibimbing
oleh tutor
3. Laboratorium Keterampilan Klinik (Skills Lab)
a. Dilaksanakan di ruang khusus Skills Lab, setiap kelompok terdiri dari 10 orang
dibimbing oleh satu orang instruktur
b. 30 menit demo oleh instruktur
c. Dalam 150 menit berikutnya, setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk
mempraktekkan keterampilan tersebut dengan mendapat umpan balik dari temantemannya (peer assessment) serta dari instruktur
4. Laboratorium Keterampilan Medik Dasar (Praktikum)
a. Dilaksanakan di ruang laboratorium “basah”
b. 30 menit pertama pre-test
c. 30 menit penjelasan dari dosen pengampu topik yang terkait
d. 30 menit demo dari dosen pengampu
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e. 90 menit pelaksanaan oleh masing-masing mahasiswa, dibimbing oleh dosen dan
asisten dosen
5. Presentasi kasus dan symposium mini
a. Kelas besar (gabungan dari seluruh kelas parallel) dibimbing oleh tim dosen
pembuat modul
b. Presentasi dari 1 kelompok mahasiswa secara bergiliran (1x30 menit). Tiap
kelompok mendapat alokasi waktu sebagai berikut:
-

20 menit presentasi

-

10 menit Tanya jawab dan diskusi dengan seluruh audiens

c. 30 -60 menit pembahasan oleh dosen pembuat modul
6. Bedside Teaching (BST)
a. Dilakukan di klinik rawat jalan, ruang rawat inap (termasuk ICU), Instalasi
Gawat Darurat atau Kamar Operasi, dilakukan terhadap pasien (bukan paperbased case). Dilakukan dalam kelompok kecil: 5 mahasiswa tingkat klinik (koasisten atau dokter muda) dibimbing oleh seorang preceptor.
b. 5 menit pertama briefing dengan mahasiswa dan menunjuk satu mahasiswa
sebagai presenter yang akan melakukan pemeriksaan fisik/ tindakan
c. 15 -30 menit melakukan performa yang ditugaskan pada sesi tersebut
d. 10 - 15 menit preceptor mengoreksi performa yang kurang tepat/ dilakukan tidak
benar atau tidak lengkap
e. 30 menit memberi umpan balik formatif. Umpan balik diberikan oleh teman
sekelompok maupun dosen pembimbing.
7. Case-based discussion (CBD)
a. Minimal 3 jam sebelum sesi CBD, dosen memberi tugas mahasiswa untuk
membuat kasus dalam format Status dan Resume, lengkap dengan diagnosis,
diagnosis banding, prognosis, usul pemeriksaan penunjang dan penatalaksanaan
b. CBD dilakukan tidak di dekat pasien, menggunakan format SNAPPS (Summarize
the case, Narrows the differentials, Analyzes the differentials, Probes for more
information, Plan management, Select issues for further learning).
c. 15 menit pertama (S): mahasiswa yang ditunjuk mempresentasikan resume kasus
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tersebut tanpa di-interupsi. Dosen pembimbing klinik (preceptor) dan anggota
kelompok lain memberi pertanyaan atau masukan untuk mengoreksi ataupun
melengkapi status yang dibuat (anamnesis dan pemeriksaan fisik).
d. 75 – 90 menit diskusi kasus (N, A, P, P, S): menjelaskan dasar diagnosis banding
dan dasar penegakkan diagnosis dan (clinical reasoning), menjelaskan dasardasar prognosis yang dibuat, menjelaskan dasar-dasar teoritis pemilihan
pemeriksaan penunjang dan penatalaksanaan, menjelaskan pathogenesis dan
patofisiologi penyakit yang dihadapi, serta komplikasi yang mungkin terjadi pada
kasus tersebut. Setiap hal yang tidak bisa dijelaskan oleh mahasiswa dijadikan PR
(tujuan pembelajaran/ learning objective).
e. Satu hari kemudian: setiap anggota kelompok menjelaskan topik yang menjadi
PR-nya masing-masing.
8. Clinical Science Study (CSS)= refarat mini atau journal reading.
a. Dosen pembimbing menentukan topik dan judul yang harus dibahas.
b. Pada hari H, mahasiswa yang ditunjuk, mempresentasikan refarat mini atau
journal yang dibacanya, diikuti diskusi dan tanya jawab.
c. Lamanya: 60 menit.
9. Presentasi kasus
a. Kelas besar (gabungan dari seluruh kelompok yang ada di bagian) dibimbing oleh
seorang dosen klinik. Dalam kategori “presentasi kasus” ini termasuk casereport. Namun clinical/ ward round (visite besar) tidak termasuk di sini.
b. 10 menit presentasi kasus dari mahasiswa yang ditunjuk (presenter).
c.

10 menit tanya jawab dan diskusi antara presenter dengan dosen pembimbing dan
seluruh audiens.

10. Mini-lecture = kuliah tatap muka oleh pakar di bidangnya.
a. 5 menit pertama ilustrasi kasus
b. 80 menit pemaparan materi
c. 15 menit terakhir pembahasan kasus

10

Penjaminan Mutu Akademik Internal dilakukan untuk menjamin:
1. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik,
serta manual mutu akademik.
2. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan
spesifikasi program studi.

15. Kriteria kelulusan :
Kriteria lulus dari tahap Sarjana Kedokteran
1. Telah menempuh seluruh blok (28 blok + 1 blok elektif)
2. Indeks prestasi kumulatif  2,5.
3. Tidak ada nilai E.
4. Nilai akhir Blok harus  C.
5. Tersisa maksimum 10 D untuk keseluruhan komponen (materi pengetahuan,
laboratorium medik dasar dan tutorial), dalam tiap blok hanya diijinkan menyisakan
satu nilai D.
6. Telah meyelesaikan skripsi/tugas akhir.
7. Telah menyelesaikan syarat administrasi.
8. Telah mempunyai kemampuan Berbahasa Inggris yang setara dengan skor TOEFL ≥
450.
Kandidat yang lulus sebagai Sarjana Kedokteran berhak mengikuti judisium Sarjana.

Keriteria lulus dari tahap Pendidikan Profesi Dokter
1. Telah menyelesaikan rotasi di semua bagian
2. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan
3. Memenuhi kriteria lulus di semua bagian
4. Telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Nasional baik
CBT (computer based test) maupun OSCE (Objective Structured Clinical
examination).
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5. Hadir dalam judisium dokter dan dinyatakan lulus dalam rapat judisium dokter
Kandidat yang lulus dari tahap Pendidikan Profesi Dokter berhak mengucapkan
sumpah/ janji dokter, mengikuti wisuda dan mendapat Ijazah Dokter.

Metoda penilaian:
1. Metode evaluasi.
Evaluasi di tingkat Sarjana Kedokteran
a. MCQ
: 30 % (0-100)
b. MCQ/SOCA: 20 % (0-100)
c. OSCE
: 20 % (0-100)
d. OSPE
: 20 % (0-100)
e. Perilaku
: 10 % (0-100) +
100 %(0-100)
Evaluasi di Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D)
a. Ujian lisan terstruktur(long case, SOCA) : 30 – 40 % (0-100)
b. Work-place based assessment :
Mini-CEX,DOPS
:
25 % (0-100)
c. Ujian tertulis
:
25 % (0-100)
d. Presentasi kasus (CBD)
:
5 % (0-100)
e. Tinjauan kepustakaan (CSS)
:
5 % (0-100)
f. Perilaku
:
10 % (0-100)
Nilai akhir
:
100 % (0-100)
2. Indeks Prestasi dihitung berdasarkan pembobotan nilai
A = 4, B+ = 3,5, B = 3, C+ = 2,5, C = 2, D = 1 dan E = 0.
16. Indikator Kualitas dan Standar:
1. IP Kumulatif lulusan rata-rata 3,00.
2. 90% lulus tepat waktu.
3. Ratio dosen : mahasiswa 1: 10 untuk tahap sarjana dan 15 untuk tahap profesi.
4. PSPD memfasilitasi minimal 3 dosen pertahun untuk studi S3.
5. Presentase lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya 99%.
6. Masa tunggu rerata lulusan (dari yang melapor) untuk mendapat kerja 3,0 bulan setelah
selesai internship.
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7. Akseptansi lulusan oleh institusi : baik.
8. Program Studi Pendidikan Dokter terakreditasi A oleh BAN PT pada tahun 2015.

17.

Bidang Unggulan:
1. Gizi
2. Herbal

Bandung, 1 Oktober 2014
Ketua Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran

dr. Dedeh Supantini, SpS., MPd.Ked
NIK 110621
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LAMPIRAN A

Kompetensi Lulusan
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Maranatha

14

Kompetensi Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Maranatha
Kurikulum Pendidikan Dokter di PSPD FK UKM adalah KBK (Kurikulum Berbasis
Kompetensi)

yang

dikembangkan

berlandaskan

Kurikulum

Nasional

Berbasis

Kompetensi dan berdasarkan SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia).
Program Studi Pendidikan Dokter FK UKM merumuskan KBK dengan 7 (tujuh)
area kompetensi sesuai SKDI ditambah 2 (dua) area kompetensi lokal atau muatan
lokal.
Berikut ini adalah ke-9 (sembilan) area kompetensi dalam Kurikulum PSPD FK
UKM:
1. Komunikasi efektif
2. Keterampilan klinis dasar
3. Penerapan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan epidemiologi dalam praktek
kedokteran keluarga
4. Pengelolaan masalah kesehatan dalam keluarga dan masyarakat secara
komprehensif, holistik, terus menerus, terkoordinasi dan terkolaborasi dalam IKM
5. Mengakses, menilai secara kritis dan mengelola setiap informasi
6. Kepekaan diri, mawas diri dan pengembangan diri
7. Menjunjung tinggi profesionalisme, moral dan etika dalam berpraktek
8. Gizi medik
9. Herbal medik
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Kompetensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
KOMPETENSI 1 : Komunikasi Efektif
Kompetensi Inti :
Menggunakan keterampilan komunikasi yang baik berdasarkan penelitian konsep
komunikasi guna membantu pengelolaan pasien serta kerjasama yang baik dengan
pasien dan keluarganya, masyarakat, sejawat, dan profesi lain.
Komponen Kompetensi :
1. Menggunakan prinsip komunikasi guna menegakkan dan menjaga nuansa
pengobatan dan hubungan dokter-pasien yang etis, yang dicapai dengan cara :
mengadopsi prinsip kerahasiaan, otonomi pasien, positive regard, dan aspek
pengobatan dalam hubungan dokter-pasienpada penggalian riwayat penyakit,
konseling, penjelasan prosedur, pendidikan pasien dan persetujuan dengan
pembuat keputusan keluarga pasien
2. Menggunakan

prinsip

komunikasi

guna

mendapatkan,

melengkapi

dan

pertukaran informasi, yang dicapai dengan cara : menggunakan komunikasi
verbal dan non-verbal secara efektif baik secara individu maupun kelompok
untuk mencapai tujuan, yaitu dengan komunikasi tertulis, peran serta kelompok,
pertemuan tim klinik, presentasi kasus oral, pendidikan keluarga dan
masyarakat, komunikasi dengan profesi lain
BLOK terkait : seluruh blok

KOMPETENSI 2 : Keterampilan Klinis Dasar
Kompetensi Inti :
1. Memperoleh riwayat penyakit secara lengkap dan melakukan pemeriksaan yang
terampil dan komprehensif pada berbagai kasus penyakit
2. Memilih, lege artis, interpretasi yang akurat, dan pemeriksaan laboratorium dan
tindakan klinik yang tepat
Komponen Kompetensi :
1. Mencari dan mencatat informasi penting tentang pasien secara akurat :
anamnesis
2. Melakukan pemeriksaan fisik umum : KU, tanda vital, seluruh organ
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3. Melakukan pemeriksaan khusus : status mental, neonatal, pediatri, ibu hamil
4. Melakukan tindakan klinik rutin : injeksi, infus, NGT, WT, hechting, kateterisasi,
CPR, ACLS, persalinan normal, insisi,apus tenggorok, PAP smear
5. Melakukan pemeriksaan laboratorium dasar dan prosedur diagnostik dasar :
EKG, pewarnaan gram, tinja, urinalisis, apus darah, tes kehamilan urine, apus
vagina
6. Melakukan prosedur esensial / emergensi : pasien tidak sadar, gawat darurat
jantung / respirasi, trauma multipel
7. Menyimpulkan

seluruh

hasil

pemeriksaan

dan

menjelaskan

langkah

penatalaksanaannya pada pasien dan keluarga pasien
BLOK terkait : seluruh blok

KOMPETENSI 3: Penerapan prinsip Biomedik, Klinik, Perilaku dan Epidemiologi
dalam Praktek Kedokteran Keluarga
Kompetensi Inti :
1. Mengenali dan menjelaskan masalah kesehatan berlandaskan ilmu terkini
2. Menyusun rencana penatalaksanaan berdasarkan pemahaman ilmiah
3. Menerapkan prinsip evidence-based medicine dalam praktek kedokteran
keluarga
Komponen Kompetensi :
1. Mengenali masalah kesehatan : identifikasi patofisiologi dasar masalah
kesehatan, membuat pertanyaan klinis dan jawaban atas pertanyaan tersebut
serta evaluasi kebenaran jawaban berdasarkan EBM
2. Membuat konsep proses patofisiologi suatu masalah kesehatan : memahami
etiologi dan patogenesis masalah tsb, baik di tingkat molekular, sel dan
fisiologinya
3. Merancang strategi penatalaksanaan: membuat rencana yang efektif dalam
mengatasi etiologi dan patogenesis dengan penanganan khusus, menentukan
tujuan pengobatan pada tingkat molekular dan fisiologi, mengenali seluruh
kemungkinan pengobatan, memahami alasan ilmiah dalam memilih setiap
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intervensi baik farmakologis, fisiologis, nutrisi bahkan perubahan perilaku,
mengetahui seluk beluk obat dan pengaruh nutrisi
4. Menentukan efektivitas setiap intervensi yang dipilih : menentukan apakah
patofisiologi penyakit dapat diubah dengan pengobatan yang dipilih, menentukan
parameter keberhasilan terapi, mengenali pentingnya kontrol setelah suatu terapi
5. Mengkomunikasikan alasan pemilihan suatu terapi yang dilandasi patofisiologi
penyakit dan hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat ( dokter – pasien –
keluarga pasien )
BLOK terkait : 3 sd 28

KOMPETENSI 4: Pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan
masyarakat
Kompetensi Inti :
1. Mendiagnosis, mengelola dan melakukan pencegahan masalah kesehatan
individu yang sering terjadi dalam konteks hubungannya dengankeluarga dan
masyarakat secara komprehensif, holistik,, berkesinambungan, terkoordinasi dan
terkolaborasi
2. Mengelola masalah kesehatan individu melalui keterampilan berpikir klinis yang
baik guna menghasilkan hasil yang optimal
Komponen Kompetensi :
1. Mengenali masalah kesehatan individu yang sering terjadi : interpretasi data dari
pemeriksaan dasar, membuat diagnosis banding dan daftar masalah, memilih
pemeriksaan penunjang yang tepat
2. Mengelola masalah kesehatan individu yang sering terjadi : memilih pengobatan
yang tepat dengan pertimbangan cost-benefit, keadaan pasien, kemungkinan
rujukan, menentukan tujuan pengobatan dengan melibatkan pasien dan
keluarganya
3. Mengintegrasikan

intervensi

dalam

pelayanan

kesehatan

individu

yang

komprehensif : identifikasi upaya skrining, pencegahan (imunisasi), dan
perubahan perilaku yang dibutuhkan dalam tingkat promotif dan pencegahan
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penyakit untuk setiap kelompok umur, gender, etnis dan budaya, serta mendidik
pasien guna melindunginya terhadap berbagai masalah kesehatan yang penting
4. Memonitor perkembangan pasien
diperiksa,

meneruskan

rencana

: menentukan parameter yang harus
pengobatan

baik

selama

sakit,

masa

penyembuhan dan saat sudah sehat
5. Mendiagnosis dan mengelola lingkungan penyebab penyakit
BLOK terkait : 5 sd 28

KOMPETENSI 5: Mengakses, menilai secara kritis dan mengelola setiap informasi
Kompetensi Inti :
Mampu mengakses, menilai kesahihan dan mengelola informasi dalam membantu
menjelaskan, memecahkan masalah dan menentukan tindakan medis yang tepat
pada tingkat pelayanan kesehatan primer.
Komponen Kompetensi :
1. Mencari,

mengumpulkan,

mengelola

dan

menginterpretasikan

informasi

kesehatan dan biomedis dari berbagai sumber
2. Menggali informasi khusus pasien dari data klinis dan biomedis
3. Menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu
diagnosis, terapi, upaya promotif , preventif dan pengawasan kesehatan
4. Memahami kelebihan dan keterbatasan teknologi informasi
5. Mengelola data dari pengalaman praktek sebelumnya guna pengembangan
kemajuan analisis penyakit
Enabling Outcomes : menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, bukti
ilmiah, melakukan penelitian dan menggunakan statistik dalam mencari
kesahihan data, menerapkan keterampilan mengelola informasi dasar secara
kritis, kemampuan untuk menganalisis dan interpretasi data
BLOK terkait : seluruh blok
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KOMPETENSI 6 : Kepekaan diri, mawas diri dan pengembangan diri
Kompetensi Inti :
1. Menjalankan praktek kedokteran dalam kesadaran akan kekuatan dan
keterbatasan pribadi
2. Berhubungan dengan masalah – emosi, kepribadian dan kesehatan – yang
dapat

mempengaruhi

kesehatan,

kemapanan

dan

kemampuan

profesionalismenya
3. Memiliki

komitmen

untuk

belajar

sepanjang

hayat;

merencanakan,

mengimplementasikan dan memonitor kemajuan profesionalismenya yang
sedang berlangsung
Komponen Kompetensi :
1. Menjalankan praktek kedokteran dengan kepekaan akan keterbatasan dirinya
2. Menilai

kemampuan

diri

untuk

dapat

mengembangkan

dan

menjaga

keseimbangan antara komitmen pribadi dan profesi
3. Mencari pertolongan dan nasihat bila menemui kesulitan
4. Mengenali pengaruhnya pada kalangan profesi lain
Enabling Outcomes : mengenali kemampuan diri, dapat mengidentifikasi masalah
emosi, pribadi dan kesehatan, dapat mengatasi beban kejiwaan selama pendidikan
dan praktek, mengenali hubungan antar manusia secara pribadi dan profesional,
dapat menerima dan memberikan respon yang baik terhadap masukan dari pasien,
atasan dan para ahli, menggunakan keilmuannya dengan baik, berhasrat untuk
senantiasa mencari dan menganalisis ilmu yang terkait dan literatur kedokteran
BLOK terkait : seluruh blok

KOMPETENSI 7 : Profesionalisme, moral dan etika dalam berpraktek
Kompetensi Inti :
Menjunjung tinggi profesionalisme, moral dan etika praktek kedokteran dan
kebijakan kesehatan disertai niat luhur untuk menghargai nilai yang diyakini pasien
berhubungan dengan masalah kesehatannya.
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Komponen Kompetensi :
1. Memahami konsep dasar etika dan menerapkannya secara bermoral dalam
pelayanan kesehatan dan kedokteran
2. Mengidentifikasi cara lain dalam menghadapi pilihan etis yang sulit
3. Menganalisis secara sistematis berbagai kendala dalam upaya mendukung
pilihan yang berbeda
4. Memformulasikan, mempertahankan dan menggunakan suatu pemecahan
secara efektif dengan menjunjung tinggi nilai etika.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai hidup kristiani yang
mengedepankan nilai-nilai kasih dan keteladanan Yesus Kristus.
Enabling Outcomes : mengenal segi etik kedokteran dalam mengobati pasien,
mengidentifikasi pertimbangan yang berbeda dalam memutuskan suatu pilihan
pengobatan yang etis, menentukan dan menganalisis isu etika dalam kebijakan
kesehatan dan dalam hubungan dengan profesi lain, mengetahui hukum
kesehatan, mengintegrasikan pertimbangan etis dalam pelayanan kesehatan
pasien guna mencapai standar profesionalisme, mengenali dan mengadakan
perjanjian dengan sejawat yang tidak profesional dalam sebuah tim pelayanan
kesehatan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai hidup kristiani
yang mengedepankan nilai-nilai kasih dan keteladanan Yesus Kristus.
BLOK terkait : seluruh blok

KOMPETENSI 8 : GIZI MEDIK
Kompetensi Inti :
Dokter yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan masalah gizi medik secara
holistik baik bersifat klinik maupun komunitas
Komponen Kompetensi :
Mampu mengelola pasien dalam kaitan gizi yang sesuai dengan penyakitnya
tersebut, baik secara preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan
pasien dan keluarganya : interpretasi penyakit pasien dengan tepat, melakukan
analisis secara biomedik dan klinik mengenai gizi yang diperbolehkan dan dilarang
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untuk penyakit tersebut, melakukan upaya preventif, promotif, kuratif dan
rehabilitatif dalam bidang gizi dengan melibatkan pasien dan keluarganya
Mampu mengelola masalah gizi yang muncul di masyarakat dengan melibatkan
berbagai sektor yang terkait, mulai dari individu, keluarga, masyarakat dan
pemerintah :

interpretasi

masalah

gizi dalam

masyarakat

dengan

tepat,

menentukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut secara terkoordinir
dengan melibatkan individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah
Muatan lokal yang juga dikembangkan adalah gizi medik yang diberikan dalam
bentuk kuliah yang terkait dengan blok-blok bersangkutan. Selain itu, muatan lokal
gizi medik juga diberikan dalam bentuk materi elektif atau kuliah elektif gizi medik
yang dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa mendalami
minat khusus dalam hal ini gizi medik dengan baban 1 sks.
BLOK terkait : seluruh blok

KOMPETENSI 9 : HERBAL MEDIK
Kompetensi Inti :
Dokter yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan berbagai masalah kesehatan
dengan antara lain menggunakan obat herbal secara holistik baik bersifat klinik
maupun komunitas
Komponen Kompetensi :
Mampu mengelola pasien dalam kaitan masalah kesehatan menggunakan obat
herbal yang sesuai dengan penyakitnya, baik secara preventif, promotif, kuratif dan
rehabilitatif dengan melibatkan pasien dan keluarganya : interpretasi penyakit
pasien dengan tepat, melakukan analisis secara biomedik dan klinik mengenai
penggunaan obat herbal yang diperbolehkan dan dilarang untuk penyakit tersebut,
Materi muatan lokal herbal medik diberikan adalah obat-obat herbal yang memiliki
izin Badan POM yang tergolong fitofarmaka dan obat herbal terstandar yang
diberikan dalam dalam kuliah dalam blok terkait. Selain itu, muatan lokal herbal
medik ini juga diberikan dalam bentuk materi elektif atau kuliah elektif dengan
beban 1 sks yang dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa
mendalami minat khusus dalam hal ini tumbuhan berkhasiat obat yang mudah
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dijumpai untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang sering dijumpai di
masyarakat.
Materi elektif yang ditawarkan pada mahasiswa selain herbal medik dan gizi medik
adalah ilmu akupunktur.

BERIKUT INI ADALAH ANALISIS KOMPETENSI DIKELOMPOKKAN DALAM
RANAH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN, KEMAMPUAN INTELEKTUAL,
KEMAMPUAN PRAKTIS, KEMAMPUAN LIFE SKILLS

A. PENGETAHUAN & PEMAHAMAN
1. Penerapan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan epidemiologi dalam praktek
kedokteran keluarga (penerapan prinsip ilmu biomedik dan epidemiologi untuk
memecahkan masalah dalam praktek kedokteran keluarga)
B. KEMAMPUAN INTELEKTUAL
1.

Pengelolaan masalah kesehatan dalam keluarga dan masyarakat secara komprehensif,
holistik, terus menerus, terkoordinasi dan terkolaborasi dalam ilmu kesehatan
masyarakat.(menganalisis pengelolaan masalah kesehatan dalam keluarga dan
masyarakat secara komprehensif, holistik, terus menerus, terkoordinasi dan
terkolaborasi dalam ilmu kesehatan masyarakat)

2.

Dokter yang memiliki kemampuan dalam pemecahaan masalah gizi medik secara
holistik baik bersifat klinik maupun komunitas

3.

Dokter yang memiliki kemampuan dalam penerapan penggunaan herbal medik
secara holistik baik bersifat klinik maupun komunitas

C. KEMAMPUAN PRAKTIS
1.

Komunikasi efektif (berkomunikasi secara efektif untuk menafsirkan rangsangan
yang peka terutama dalam menghadapi masalah kesehatan secara umum, dan pasien
yang dihadapi secara khusus)

2.

Keterampilan klinis dasar (berketerampilan klinis dasar yang berpegang pada pola
dalam menangani berbagai masalah kesehatan termasuk berkaitan dengan prosedur
klinik)
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D. KEMAMPUAN LIFE SKILL
1. Mengakses, menilai secara kritis dan mengelola setiap informasi
2. Kepekaan diri, mawas diri dan pengembangan diri
3. Menjunjung tinggi profesionalisme, moral dan etika dalam berpraktek
4. Dokter yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika kedokteran serta nilai-nilai
kemanusiaan sesuai dengan Nilai Hidup Kristiani (NHK) dengan berpegang pada
kasih dan keteladanan Yesus Kristus.
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LAMPIRAN B

Kurikulum
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Maranatha
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Kurikulum
Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Maranatha
Kurikulum Berbasis Kompetensi di Program Studi Pendidikan Dokter U.K. Maranatha
dilaksanakan dengan strategi SPICES (Student centred, Problem based, Integrated, Community
based, Elective, Systematic).

Struktur Kurikulum PSPD FK UKM adalah sebagai berikut:

1.

Tahap Akademik (Program Sarjana Kedokteran):
a. Fase akademik I: Pendidikan Umum (General education) diberikan pada semester 1.
b. Fase akademik II: Materi Ilmu Kedokteran Dasar dan Klinik diberikan secara
terintegrasi. Terdapat pula mata kuliah pilihan yang disebut mata kuliah elektif.
Materi-materi ini diberikan pada semester 2-7.
Pada tahap akademik II, terdapat tugas khusus berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Satuan/ unit pembelajaran terintegrasi pada tahap akademik disebut sebagai blok. Setiap
blok membahas sistem organ tertentu atau bidang khusus lainnya (Infeksi, emergensi dan
traumatologi, family medicine, dll). Materi-materi dalam blok disusun oleh komisi
kurikulum Medical Education Unit berdasarkan kurikulum nasional berbasis kompetensi
serta Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Materi pembelajaran dalam blok melibatkan
beberapa bagian yang terkait secara terintegrasi.
Satu blok berlangsung selama 4 – 5 minggu. Kegiatan pembelajaran dalam 1 (satu) blok
dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran, yaitu:
1. Tutorial PBL (Problem Based Learning): dilaksanakan dalam kelompok-kelompok
kecil, 2 kali dalam seminggu, @ 3 jam.
2. Presentasi kasus dan simposium mini
3. Latihan Keterampilan Klinik (Skills)
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4.

Praktikum di laboratorium keterampilan medik dasar

5.

Kuliah tatap muka

Program Sarjana Kedokteran terdiri dari 28 blok dengan beban studi total 145 SKS (dalam
jangka waktu 7 semester).

2.

Tahap Profesi (Program Profesi Dokter): Kepaniteraan Klinik berupa rotasi di 13
bagian klinik, di Rumah Sakit Pendidikan.
Program Profesi dokter memiliki beban studi total 39 SKS.
Pada tahap profesi, kepaniteraan dalam kelompok kecil terdiri dari 5-10 orang, yang
dibimbing oleh satu pembimbing klinik (preceptor). Metode pembelajaran di klinik
terdiri dari:
1. Kegiatan terjadwal:
- Bedside teaching (BST): berupa latihan keterampilan klinik dalam setting
Pelayanan pasien di klinik (klinik rawat jalan, Instalasi Gawat Darurat, ruang
rawat inap, kamar bersalin, kamar operasi, ICU). Pada BST, dokter muda
melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik atau tindakan dengan pengawasan
(supervisi) langsung oleh preceptornya.
- Case based discussion: diskusi bersama preceptor untuk mengembangkan
clinical reasoning, Dilakukan dalam ruangan/ lokasi yang berjauhan dengan
pasien yang terkait.
- Clinical Session Study (CSS): berupa membaca jurnal, membuat refarat kecil.
- Presentasi kasus: Presentasi kasus dalam kelas besar (bersama seluruh dokter
muda yang sedang belajar bersama di Bagian/ departemen tersebut).

2. Kegiatan terstruktur: di luar jam bimbingan yang terjadwal, dokter muda mendapat
kesempatan belajar dengan metode magang terstruktur atau work-place based
training. Dokter muda mengikuti preceptornya. Dalam sesi ini, dokter muda berperan
sebagai observer saat pembimbingnya melakukan pelayanan kepada pasien dan
melakukan tugas pelayanan pasien sebagai berikut:
- Bekerja membantu pelayanan pasien di klinik rawat jalan, ruang rawat inap (visite),
IGD, kamar operasi, kamar bersalin
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- Tugas jaga malam.
- Morning report dan kasus kematian
3. Tugas mandiri: Belajar mandiri

Untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja di klinik, sebelum mulai dengan
kepaniteraan terdapat pelatihan pra-kepaniteraan dengan materi:
-

Bioetik

-

Patient-centred communication

-

Metode pembimbingan klinik dan metode evaluasi Mini-Cex

-

Perumahsakitan

-

Undang-undang praktik kedokteran

-

Medikolegal

-

Pencegahan Infeksi nosokomial

-

Patient safety

-

Interprofessional teamwork

-

Pelatihan keterampilan klinik (skills)

Kurikulum lengkap dapat dilihat pada Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha tahun 2014.
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LAMPIRAN C

Peta Kurikulum
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Maranatha
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Berikut ini adalah Peta Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Blok 1
STUDY
Blok 2
SKILLS, HUMANIOR
CRITICAL
A, AND
THINKING, BIOLOGY OF
BIOLOGY OF CELLS 2
CELLS 1
(4 week)
(4 week)
Blok 10
Blok 9
HEPATOLOG
GASTROENT
Y AND
EROLOGY
BILLIARY
(4 week)
SYSTEM
(4 week)
Blok 17 Central
& Perpheral
Nervous System
(5 week)
Blok 25
Neoplasma
& Congenital
Malformatio
n
(4
week)

Blok 18
Health of
Skin & Eye
(4 week)
Blok 26
Behaviour &
Psychiatric
Problems
(4 week)

Obgyn (8 week)

Anest
(2 wk)

Blok 4
Blok 3
COMMUNIC
BIOETHIC
ATION AND
NAD BASIC
BASIC
SCIENCE 3
SCIENCE 4
(4 week)
(4 week)

Blok 11-12
Cardiovascular
(7 week)

Blok 19
Health of
ENT &
Dentistry
(4 week)

Blok 6
Hematology
Immunology
(4 week)

Blok 13-14
Respiratory
(7 week)
Blok 20
Medical
Research &
Advance
Medicine
(4 week)

Blok 27-28 Family Doctor
& Community Health
Care (8 week)

Surgery (8 week)

Blok 5
Musculo
Sceletal
(5 week)

ENT
(4 week)

Blok 21
Infectious
Diseases
(4 week)

elective

Blok 23-24
Emergncy &
Traumatology
(6 week)

elective

Blok 22
Infectious
Diseases
(4 week)
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Skin
(4 week)

Blok 8
URINARY
TRACT AND
BODY FLUID
(4 week)

Blok 15-16 Human
Reproductive & Growth
Development (8 week)

Internal Medicine (12 week)

Opth
(4 week)

Blok 7
Endocrine
(4 week)

Radiology
(4 week)

Pediatric (10 week)

Psychiatry
(4 week)

Neuro
(5 week)

Forensic Communuty Medicine
(4 week)
(7 week)

SEDANGKAN PEMETAAN ANALISIS KOMPETENSI DIKELOMPOKKAN DALAM

RANAH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN, KEMAMPUAN INTELEKTUAL,
KEMAMPUAN PRAKTIS, KEMAMPUAN LIFE SKILLS ADALAH SEBAGAI
BERIKUT:
Tema blok
Study skills, critical thinking,
communication,
bioethic &
humaniora, basic biology of cells 12
Basic biology of cells 1-2
Musculosceletal
Hematology & immunology
Endocrine
Urinary tract & body fluids
Gastrointestinal 1 & 2
Cardiovascular 1 & 2
Respiratory 1 & 2
Human reproductive, growth &
development 1 & 2
Central & peripheral nervous
system
Health of skin & eye
Health of ent & dentistry
Biomedical research & advanced
medicine
Infectious disease 1 & 2
Emergency & traaumatology 1 & 2
Neoplasia
&
congenital
malformation
Behaviour & psychiatric problems
Family doctors & community
health care 1 & 2

A1

B1

B2

B3

C1

C2

D1

D2

D3

D4

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Struktur dan isi kurikulum tahap akademik.

Semester

Kode Mata
Kuliah/ Modul/
Blok
KUBK 101

I
KUBK102

KUBK103

KUBK104

II

III

IV

KUBK105
KUBK106
KUBK107
KUBK108
KUBK209
KUBK210
KUBK211
KUBK212
KUBK213
KUBK214
KUBK215
KUBK216

V

KUBK317
KUBK218
KUBK219
KUBK220

VI

VII

KUBK321
KUBK322
KUBK323
KUBK324

KUBK425

Nama Mata Kuliah/ Modul/ Blok

Bobot sks

STUDY SKILLS, CRITICAL THINKING,
COMMUNICATION BIOETHIC &
HUMANIORA, AND BIOLOGY OF CELLS 1
STUDY SKILLS, CRITICAL THINKING,
COMMUNICATION BIOETHIC &
HUMANIORA, AND BIOLOGY OF CELLS 2
STUDY SKILLS, COMMUNICATION,
CRITICAL THINKING, BASIC BIOLOGY OF
CELLS 3
STUDY SKILLS, COMMUNICATION,
CRITICAL THINKING, BASIC BIOLOGY OF
CELLS 4
MUSCULOSKELETAL
HEMATOLOGI IMUNOLOGI
ENDOCRINE
URINARY TRACT AND BODY FLUID
GASTROENTEROLOGY
HEPATOLOGY AND BILLIARY SYSTEM
CARDIOVASCULAR 1
CARDIOVASCULAR 2
RESPIRATORY 1
RESPIRATORY 2
HUMAN REPRODUCTIVE, GROWTH AND
DEVELOPMENT 1
HUMAN REPRODUCTIVE, GROWTH AND
DEVELOPMENT 2
CENTRAL AND PERIPHERAL NERVOUS
SYSTEM
HEALTH OF SKIN AND EYE
HEALTH OF ENT AND DENTISTRY
BIOMEDICAL RESEARCH AND ADVANCED
MEDICINE
INFECTIOUS DISEASE 1
INFECTIOUS DISEASE 2
EMERGENCY AND TRAUMATOLOGY 1
EMERGENCY AND TRAUMATOLOGY 2

5

NEOPLASMA & CONGENITAL
MALFORMATION

5
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5

5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

KUBK426
KUBK427
KUBK428
KUBK429
KUBK430
KUBK432
KUBK431

BEHAVIOUR & PSYCHIATRIC PROBLEMS
FAMILY DOCTOR AND COMMUNITY
HEALTH CARE 1
FAMILY DOCTOR AND COMMUNITY
HEALTH CARE 2
KARYA TULIS ILMIAH
GIZI MEDIK
HERBAL MEDIK
AKUPUNKTUR MEDIK

Total sks

5
5
5
4
1

145

Struktur dan isi kurikulum tahap profesi.
Kode Kepaniteraan

Jenis Kepaniteraan

201
202
214
204

ILMU PENYAKIT DALAM
ILMU KESEHATAN ANAK
ILMU BEDAH
KEBIDANAN DAN PENYAKIT
KANDUNGAN
ILMU PENYAKIT SARAF
ILMU PENYAKIT TELINGA,
HIDUNG, DAN TENGGOROKAN
ILMU PENYAKIT MATA
ILMU PENYAKIT KULIT
ILMU RADIOLOGI
ILMU KESEHATAN JIWA
ILMU KEDOKTERAN
KEHAKIMAN
ANESTESI
ILMU KESEHATAN
MASYARAKAT

205
209
208
207
210
206
213
215
113

33

Lama
Pelaksanaan
(Minggu Efektif)

Bobot sks

12
10
8
8

6
5
4
4

5
4

3
2

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

2
7

1
4

76

39

