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Akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi Revisi Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi mampu 
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lagi mampu mengakomodasi kepentingan pendidikan dalam pencapaian kompetensi lulusan. Dalam panduan akademik tahun 2015 
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2015 dari KNI masih bersifat operasional sehingga dibutuhkan penjabaran di masing-masing program studi menjadi panduan institusional 

yang mampu dijalankan sesuai karakter program studi masing-masing. 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi merespons perubahan buku 

panduan ini dengan mengadakan perubahan pada buku panduan akademik dan kurikulum tahun 2012. Penjabaran panduan akademik 

sebagian dirubah, metode pembelajaran sebagian ditulis untuk mengakomodasi metode pembelajaran berbasis kompetensi, pencapaian 

kompetensi dikerjakan dalam modul-modul, dan metode penilaian juga mengalami perubahan. Modul-modul nasional yang sudah ada 

diterapkan dalam pembelajaran dan sisanya menggunakan modul/silabus lokal. Referensi buku ajar juga sebagian diganti. Secara 

umum, perubahan ini dianggap lebih sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang dipakai sejak tahun 2013. 

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah mendukung kami bekerja sehingga buku 

panduan akademik ini bisa selesai. Selanjutnya kami mengharapkan umpan balik dari tenaga pendidik dan peserta didik mengenai 

penerapan buku panduan akademik ini. 
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PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI/ 

RSUP PROF. DR. R.D. KANDOU MANADO 

 

V I S I: 

“Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi FK Unsrat mampu menjadi pusat 
pendidikan Dokter Spesialis Neurologi yang berorientasi pada perkembangan kemajuan Iptekdok 

dan berwawasan global melalui pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penerapan 

pendidikan berbasis rumah sakit yang berkualitas tinggi di tahun 2020.” 
 

M I S I: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dokter spesialis Neurologi yang 

berbasis klinis dan teknologi pembelajaran modern dengan mengacu pada standar 

kompetensi Dokter Spesialis Neurologi.  

2. Melaksanakan pelayanan kesehatan bidang Neurologi yang bermutu dan berpusat pada 

pasien untuk masyarakat Indonesia khususnya di kawasan timur Indonesia. 

3. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan pengkajian kebijakan sesuai 

perkembangan Iptekdok. 

4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Kelompok Staf Medis Neurologi rumah sakit 

pendidikan utama dan jejaring serta membina kemitraan yang harmonis dan profesional. 

5. Melaksanakan sistem manajemen program studi yang efektif dan akuntabel untuk 

menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
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DAFTAR SINGKATAN 

  

AA  : Audit assessment 
ADHD   : Attention deficit hyperactivity disorder 
ASN  : Aparatur Sipil Negara 
ATLS  : Advanced Trauma Life Support 
BAEP   : Brainstem auditory evoked potentials 
Bakordik  : Badan Koordinasi Pendidikan 
BAN-PT  : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 
BOR  : Bed Occupancy Rate 
CBD  : Case Base Discussion  
CBL  : Case Based Learning 
CBT  : Computer based testing 
CK  : Creatine kinase 
CPD  : Continuing professional development 
CPS  : Clinical Problem Solving 
CSS  : cairan serebrospinal 
CT scan   : Computed tomography 
DMP  : Dystrophia musculorum progressiva 
DOPS  : Direct observation procedural skills  
DPJP  : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan 
DSA  : Digital Substaction Angiography 
DSM-V  : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-V 
DVT   : Deep Vein Thrombosis 
ECSR  : Educational and clinicalsupervisor’s report 
EEG  : Elektroensefalografi 
EKG  : Elektrokardiografi 
EMG  : Elektromiografi 
EP  : Evoked Potentials 
FK  : Fakultas Kedokteran 
FREEDOMS  : Facilitating, Regulating, Enabling, Empowering, Developing, Organizing, Monitoring and Evaluating, 

Synchronizing 
GBS  : Guillain-Barre Syndrome 
GCS  : Glasgow Coma Scale 
GMP  : Good Medical Practice 
HIV  : Human Immunodeficiency Virus 
ICU  : Intensive Care Unit 
Idasi  : Ikatan Dokter Ahli Saraf 
Ig  : Imunoglobulin 
ILAE  : International League Against EpilepsyI 
IOM  : Intra-operating monitoring 
Iptekdok   Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran 
IVIg  : Intervenous immunoglobuline 
KBK  : Kurikulum Berbasis Kompetensi 
KHS  : Kecepatan Dokter Saraf; Kartu Hasil Studi 
KKI  : Konsil Kedokteran Indonesia 
KKNI  : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
Kemendikbud  : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Kemendiknas  : Kementerian Pendidikan Nasional 
Kemenkes  : Kementerian Kesehatan 
Kemenkeu  : Kementerian Keuangan 
Kemenristekdikti  : Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi 
Kemenpan-RB  : Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
KEPK  : Komisi Etik Penelitian Kesehatan 
KNC  : Kejadian Nyaris Cedera 
KNI  : Kolegium Neurologi Indonesia 
Komkordik  : Komite Koordinasi Pendidikan 
KPS  : Ketua/Koordinator Program Studi 
KRS  : Kartu Rencana Studi 
KSM  : Kelompok Staf Medis (dulu SMF) 
KTD  : Kejadian Tidak Diharapkan 
KUK  : Komisi Uji Kompetensi 
LAMPTKes  : Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan 
LDH  : Lactate Dehydrogenase 
LPM  : Lembaga Penjaminan Mutu 
LPPM  : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
LP3  : Lembaga Pengembangan Program Pembelajaran  
MBB  : Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 
MCQs  : Multiple choise Questions 
Mini-CEX  : Mini-clinical evaluation excercise 
MG  : Miastenia Gravis 
MKB  : Mata Kuliah Keahlian Berkarya 
MKDU  : Mata Kuliah Dasar Umum 
MKND  : Mata Kuliah Neurologi Dasar 
MKPA  : Modul Kerja Penerapan Akademik 
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MKPP  : Modul Kerja Penerapan Profesi 
MKK  : Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan 
MKKI  : Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia 
MMSE  : Mini Mental State Examination 
MOU  : Memorandum of Understanding 
MPB  : Mata Kuliah Perilaku Budaya 
MPK  : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 
MPKK  : Modul Pelatihan Keahlian Khusus 
MSF  : Multi-source feedback 
MSLT  : Multiple Sleep Latency Sleep 
MS-PPDS  : Magister sains-Program Pendidikan Dokter Spesialis 
MRA  : Magnetic Resonance Angiography 
MRI  : Magnetic Resonance Imaging 
MRS.  : Magnetic Resonance Spectroscopy 
MS  : Multiple Sclerosis 
NMO  : Neuromielitis Optika 
OAE  : Obat Anti-Epilepsi 
OSCE  : Objective Structured Clinical Examination 
PBL  : Problem Based Learning 
Perdossi  : Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia 
Perkonsil  : Peraturan Konsil 
Permendikbud  : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Permendiknas  : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Permenkes  : Peraturan Menteri Kesehatan 
Permenkeu  : Peraturan Menteri Keuangan 
PET  : Positron Emission Tomography 
PNS  : Pegawai Negeri Sipil 
POCT  : Point of Care Testing 
Ppt  : Power Point 
Prodi  : Program Studi 
PP  : Peraturan Pemerintah 
PPDS  : Program Pendidikan Dokter Spesialis 
PPDSIPS  : Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Saraf 
PPDSN  : Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi  
RM  : Retardasi Mental 
RTSW  : Repeated Test of Sustained Wakefulness 
SAH  : Subarachnoid hemorrhage 
SAR  : Serum antirabies 
SBAR  : Situation, Background, Assesment, and Recommendation  
SDM  : Sumber Daya manusia 
SIP  : Surat Izin Praktik 
SK  : Surat Keputusan 
SKDSN  : Standar Koompetensi Dokter Spesialis Neurologi 
SMF  : Staf Medis Fungsional 
SOL  : Space occupying Lession 
SPECT  : Single-photon Emission Computed Tomography  
SPME  : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
SPMI  : Sistem Penjaminan Mutu Internal 
SPO  : Standar Prosedur Operasional  
SPP  : Sumbangan Pembinaan Pendidikan 
SPS  : Sekertaris Program Studi 
SSEP  : Somatosensory evoked potentials  
SSP  : Sistem Saraf Pusat 
SST  : Sistem Saraf Tepi 
STR  : Surat Tanda Registrasi 
STR-P  : Surat Tanda Registrasi Peserta Didik 
TBaK  : Tulis, Baca Kembali, dan Konfirmasi  
TCD  : Transcranial Doppler 
TK-PPDS  : Tim Koordinasi Program Pendidikan Dokter Spesialis  
TMS  : Transcranial magnetic stimulation 
TIA  : Transient Ishcemic Attack 
TIK  : Tekanan Intrakranial 
TGM  : Tim Gugus Mutu 
TO  : Teaching observation 
TOEFL  : Test of English as a Foreign Language 
TT  : Tetanus toxoid 
Unsrat  : Univeritas Sam Ratulangi 
UU  : Undang-undang 
UUD 1945  : Undang Undang Dasar 1945 
UPM  : Unit Penjaminan Mutu 
VAR  : Vaksin Antirabies 
VCT  : Voluntary Counceling Test 
VEP  : Visual evoked potentials 
WFME  : World Federation for Medical Education  
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

1. LATAR BELAKANG 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokrasi serta bertanggung jawab. Amanat tersebut diselenggarakan melalui suatu sistem pendidikan nasional secara menyeluruh 

dalam segenap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 

Upaya menyeluruh pendidikan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional diselenggarakan dengan acuan standar pendidikan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menekankan pentingnya delapan standar pendidikan, yaitu standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksudkan itu berlaku untuk 

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan tinggi 

adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, program sarjana, program 

magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 

kebudayaan bengsa Indonesia. Perguruan tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk jenis pendidikan vokasi, 

akademik, dan/atau profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta 

didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi terdiri dari program profesi umum, program 

profesi spesialis dan program profesi subspesialis. 

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tujuan pendidikan tinggi adalah sebagai berikut: 

a. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 

b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional 

dan peningkatan daya saing bangsa; 

c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar 

bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan 

d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

2. SEJARAH 

Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi mulai berdiri sejak dibukanya Fakultas 

Kedokteran Universitas Sam Ratulangi  pada tanggal 28 Mei 1959 dengan nama Fakultas Kedokteran Universitas 

Sulawesi Utara-Tengah yang disingkat FK Unsut. Pada waktu itu Bagian Neurologi masih bergabung dengan Psikiatri 

dengan nama Bagian Neuro-Psikiatri. Kantornya berada di rumah sakit pendidikan FK Unsut, di kompleks RSU Gunung 

Wenang. Kepala Bagian saat itu adalah Prof. dr. V.L. Ratumbuysang.  
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Universitas Sam Ratulangi yang menjadi induk fakultas kedokteran ini mengalami beberapa kali perubahan nama 

dan status. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nama awal universitas ini adalah Universitas Sulawesi 

Universitas Sulawesi Utara-Tengah, disingkat Unsut. Pada tahun 1960, Unsut dirubah  namanya menjadi Unisut 

(Universitas Sulawesi Utara dan Tengah ). Kemudian pada tanggal 4 Juli 1961 berdasarkan Keputusan Menteri PTIP 

Nomor 22/1961, Unisut resmi dalam status universitas negeri. Dalam periode 1961-1965, Unisut dirubah lagi 

singkatannya menjadi Unsulutteng yang juga merupakan singkatan dari Universitas Sulawesi Utara dan Tengah.  

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 tertanggal 14 September 1965, ditetapkan 

pengesahan universitas ini menjadi universitas negeri di Manado, sekaligus perubahan namanya dari Universitas 

Sulawesi Utara dan Tengah menjadi Universitas Sam Ratulangi, disingkat Unsrat. 

Fakultas Kedokteran Unsut di Manado berdiri pada tanggal 28 Mei 1959 berdasarkan Surat Perkuper No 

552/Pert/1958 tertanggal 5 Mei 1959. Fakultas Kedokteran ini kemudian diakui sebagai fakultas kedokteran negeri pada 

tanggal 26 Desember 1961 berdasarkan surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI No 

8242/UP/II/61. Fakultas ini kemudian ditetapkan sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado 

berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 227/1965. 

Beberapa Kepala Bagian yang memimpin Bagian Neurologi FK Unsrat Manado : 

1. Prof. dr. V.L. Ratumbuysang  (Neuro-Psikiater)   tahun 1959 – 1961 

2. dr. L.L Manus (Psikiater)    tahun 1961 – 1968 

3. dr. M.H.J. Nangoi (Neuro-Psikiater)    tahun 1968 – 1970 

4. dr. J. Tjiuadi  (Neurolog)                                   tahun 1970 – 1993 

5. Prof. dr. R.C. Siwi – Kotambunan, SpS(K)  tahun 1993 – 2006 

6. dr. Mieke A.H.N. Kembuan, Sp.S                     tahun 2007 – sekarang 

Pendidikan Dokter Spesialis Saraf sudah dimulai sejak tahun 1969, bekerja sama dengan Bagian Neurologi FKUI 

dan FK Unair. Staf yang menempuh pendidikan tersebut adalah : 

1. dr J. Tjiuadi          FKUI        tahun  1969 

2. dr M. Th. Kapojos-Jasi     FKUI  tahun 1975 – 1976 

3. dr. J. Mahama      FKUI  tahun 1979 – 1980 

4. dr. R.C. Kotambunan   FK Unair    ahun 1976 – 1978 

5. dr. Jove Wungow   FK Unair  tahun 1984 – 1986 

6. dr. Mieke Kembuan   FK Unair  tahun 1993 – 1996 

7. dr. Theresia Runtuwene  FKUI  tahun 1994 – 1996 

8. dr. Winifred  Karema    FKUI  tahun 1994 – 1996 

9. dr. Junita Maja PS   FKUI  tahun 1999 – 2004 

Pada tahun 1992 Bagian Neurologi FK Unsrat/RSUP Gunung Wenang pindah ke RSUP Manado di daerah 

Malalayang Manado, yang kemudian pada tahun 2007 berubah nama menjadi RSUP Prof. dr. R.D. Kandou dan tahun 

2009 kembali berubah menjadi BLU/RSUP Prof. R.D. Kandou. 

Dalam rangka pengembangan bagian, maka pada bulan Agustus 1999, Kepala Bagian Neurologi FK Unsrat 

membuat surat kepada Kepala Bagian Neurologi FKUI Jakarta, Prof dr. Jusuf Misbach, SpS(K), FAAN yang menyatakan 

minat untuk menjajaki kemungkinan dilaksanakannya PPDS-1  di Bagian Neurologi FK Unsrat dengan Bagian Neurologi 
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FKUI sebagai institusi pembina (bapak angkat). Kemudian pada tanggal  9 – 10  Februari 2001, Kepala Bagian 

Neurologi FKUI bersama dengan  Ketua Program Studi  (KPS) yaitu dr. Jofizal Janis SpS(K) mengadakan visitasi ke 

Bagian Neurologi FK Unsrat Manado. 

Pada kesempatan itu diadakan pembicaraan dengan Direktur RSUP Manado (dr Damapolii, SpB, SpU) dan Dekan 

Fakultas Kedokteran Unsrat (Prof. dr. J. Umboh, MS). Kemudian dilakukan peninjauan ke ruang rawat inap (Irina E atas, 

Irina F atas, Irina C, IRDM), poliklinik saraf, bagian Radiologi, ICU, ICCU, VIP Nyiur Melambai, kantor Bagian Neurologi, 

dan ruang perpustakaan/ruang rapat. 

Kondisi Bagian Neurologi  FK Unsrat waktu  itu adalah sebagai berikut : 

- Tenaga pengajar (dokter spesialis) :  6 orang, 1 orang (dr. Jove Wungou SpS(K)) sedang menjalani pendidikan 

di Amerika serikat (dan kemudian menetap di sana). 

- Dokter umum magang   : 2  orang 

- Jumlah tempat tidur     : 

o Ruang rawat inap    : 31 tempat tidur 

o Ruang rawat intensif  Neurologi : 4 tempat tidur 

o Ruang kelas I   : seberapa yang diperlukan  (Irina B) 

o Ruang VIP/VVIP Nyiur melambai : 12 kamar 

o Ruang kelas I, II Anggrek  : seberapa yang diperlukan 

Sehingga jumlah tempat tidur mencapai lebih dari 40 buah, dengan tingkat keterisian tempat tidur berkisar 70 – 100 

%, rata-rata 80 %. 

- Pemeriksan penunjang : 

o EEG 

o Radiologi sederhana 

o CT scan 

o Laboratorium klinik RSUP, Prodia, Kanaka,  

o Patologi klinik FK Unsrat 

o Mikrobiologi FK Unsrat 

o Parasitologi FK Unsrat 

- Perpustakaan : 

o Perpustakaan Bagian Neurologi FK Unsrat 

o Perpustakaan Fakultas Kedokteran kampus Malalayang FK Unsrat 

o Perpustakaan Unsrat 

- Keputusan dari tim visitasi adalah, bahwa Bagian Neurologi FK Unsrat telah diperbolehkan mendidik peserta 

PPDS-1  untuk empat semester pertama, kemudian dilanjutkan empat semester berikutnya di Bagian Neurologi 

FKUI, Jakarta dengan syarat calon peserta PPDS-1 telah lulus ujian masuk di FKUI Jakarta. 

- Sejak tahun 2003, residen yang dikirim ke FKUI mengikuti program “double degree”, yaitu untuk program dokter 
spesialis saraf sekaligus magister kedokteran. Residen yang mengikuti program ini adalah: 

1.  dr. Denny J Ngantung        Tahun 2003 – 2008 

2.  dr. Semuel Wagiu  Tahun 2003 – 2009 
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3.  dr. Herlyani Khosama  Tahun 2003 – 2007 

4.  dr. Melke Tumboimbela     Tahun 2004 – 2009 

5.  dr. Corry Mahama  Tahun 2006 – 2011 

6.  dr. Arthur Mawuntu    Tahun 2007 – 2011 

- Sampai dengan bulan Januari 2011, Bagian Neurologi FK Unsrat/BLU RSUP Prof. dr. R.D. Kandou telah 

mengirimkan 15 dokter untuk mengikuti PPDS-1, dengan perincian 12 orang ke FKUI dan 3 orang ke FK Unair. 

Seluruhnya telah menyelesaikan pendidikan. 

Pada tahun 2011, Dirjen Dikti mengeluarkan Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi dan pada bulan Agustus 

tahun 2011, Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit Saraf (PPDSIPS) FK Unsrat mulai melaksanakan 

pendidikan. Tahun 2015, PPDS Neurologi FK Unsrat, meluluskan lulusan pertama, yaitu dr. Gilbert Tangkudung, Sp.S. 

Sampai saat ini telah ada tujuh lulusan PPDS Neurologi FK Unsrat dan akan terus bertambah. 
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BAB II. VISI, MISI, DAN KARAKTERISTIK LULUSAN PPDSN FK UNSRAT 

 

1. VISI  

Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi FK Unsrat mampu menjadi pusat pendidikan Dokter Spesialis 

Neurologi yang berorientasi pada perkembangan kemajuan Iptekdok dan berwawasan global melalui pengamalan Tridarma 

Perguruan Tinggi dan penerapan pendidikan berbasis rumah sakit yang berkualitas tinggi di tahun 2020. 

2. MISI  

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dokter spesialis Neurologi yang berbasis klinis dan teknologi 

pembelajaran modern dengan mengacu pada standar kompetensi Dokter Spesialis Neurologi.  

2. Melaksanakan pelayanan kesehatan bidang Neurologi yang bermutu dan berpusat pada pasien untuk masyarakat Indonesia 

khususnya di kawasan timur Indonesia. 

3. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan pengkajian kebijakan sesuai perkembangan Iptekdok. 

4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Kelompok Staf Medis Neurologi rumah sakit pendidikan utama dan jejaring serta 

membina kemitraan yang harmonis dan professional 

5. Melaksanakan sistem manajemen program studi yang efektif dan akuntabel untuk menunjang kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. 

3. KARAKTERISTIK LULUSAN  

Karakterisik Umum Lulusan 
Tujuan umum PPDSN FK Unsrat adalah menghasilkan spesialis neurologi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :  

1. Menghasilkan dokter spesialis Neurologi yang memiliki pengetahuan yang luas dan ketrampilan yang cukup serta memiliki 

sikap yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di bidang Neurologi 

2. Memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian secara mandiri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan kompetensi 

profesional yang lebih tinggi sebagai dokter spesialis Neurologi yang mampu memberikan pelayanan secara paripurna dalam 

tingkat spesialistik sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyrakat 

3. Menghasilkan dokter spesialis Neurologi yang mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan Ilmu Kesehatan sesuai 

dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

 

Karakteristik Khusus Lulusan 
Karakteristik khusus lulusan PPDSN FK Unsrat adalah spesialis neurologi yang memiliki kompetensi khusus sebagai berikut: 

Setelah menjalani pendidikan dokter spesialis Neurologi diharapkan: 

1. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang penyakit Neurologi dan menampilkan konsep neurosains dasar, neurologi 

klinik didalam pelayanan penyakit neurologi 

2. Mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan pemeriksaan fisik, prosedur diagnosis dan melakukan prosedur 

terapeutik dalam bidang neurologi dan kondisi penyakit lain yang terkait. 

3. Mempunyai kemampuan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan klinik penyakit neurologi. 

4. Mempunyai keterampilan komunikasi interpersonal dan menggunakannya untuk memahami perilaku penderita baik yang 

terucap maupun yang tersirat, bereaksi wajar terhadap perasaan penderita dan dapat bekerja sama dengan sesama insan 

profesi kesehatan lainnya. 
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5. Mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dasar (neuroscience), klinis (clinical neurology), dan neurologi 

komunitas (community neurology), sesuai kebutuhan masyarakat. Mempunyai motivasi mengembangkan pengalaman 

belajarnya sehingga dapat mencapai tingkat akademik lebih tinggi. 

6. Mempunyai sikap dan tanggung jawab sebagai ilmuwan dan dokter spesialis Neurologi yang mampu bekerja dalam satu tim, 

dan berkarakter sebagai pembelajar sepanjang hayat serta memegang teguh Etik Kedokteran Indonesia yang berorientasi 

pada Sistem Kesehatan Nasional  
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BAB III. STANDAR KOMPETENSI 
 

KNI telah menerbitkan buku Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Buku tersebut merupakan acuan 

utama bagi PPDSN FK Unsrat dalam menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis neurologi. Di bawah ini beberapa tambahan 

uraian tentang kompetensi. 

1. STANDAR DAN RUANG LINGKUP KOMPETENSI 

Standar kompetensi digunakan sebagai pedoman dalam dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 

Dalam pendidikan terdapat  2 (dua) jenis standar, yaitu standar akademik (academic content standard) dan standar kompetensi 

(performance standard). Standar akademik merefleksikan pengetahuan dan keterampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus 

dipelajari dan dikuasai oleh seluruh peserta didik. Sedangkan standar kompetensi ditujukan dalam bentuk proses dan hasil kegiatan 

yang ditunjukkan oleh peserta didik sebagai penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajarinya. 

Secara operasional, standar kompetensi  merupakan standar kemampuan minimal dan memadai yang harus dipunyai oleh 

seorang dokter spesialis dalam bentuk: 

1. Penerapan pengetahuan  dan keterampilan yang diperlukan pada tingkat atau situasi yang khusus; 

2. Pendemonstrasikan tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktik dan pengambilan keputusan; 

3. Pembatasan dan/atau penyesusaian praktiknya apabila disadari adanya kompetensi yang kurang mencukupi atau terdapat 

gangguan fungsi oleh karena disabilitas mental dan fisik (sehingga terjad proses konsultasi kepada sejawat yang 

berkompeten). 

Komponen dasar yang dapat menjawab apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya dan bagaimana cara 

memenuhi target pencapaian hasil belajarnya akan disusun dalam silbus, dengan menguraikan secara rinci mengenai kompetensi 

dasar, hasil belajar dan indikator pencapaian hasil belajar. Ruang lingkup kompetensi dokter spesialis neurologi tercantum dalam 

buku Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Ruang lingkup kompetensi ini bermanfaat untuk mencegah 

terjadinya praktik kedokteran yang melampaui batas kewenangan klinik (clinical privilege) atau tidak mencapai standar 

kompetensinya. 

 

2. KOMPETENSI 

Kompetensi di bidang Neurologi mencakup beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. 

2. PPDSN FK Unsrat merumuskan kompetensi atau learning outcomes lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan 

dunia profesi dan pemangku kepentingan sebagaimana tertuang dalam buku Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi 

Indonesia terbitan KNI. 

3. Kompetensi lulusan PPDSN FK Unsrat terbagi dalam tiga kategori, yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan 

kompetensi lainnya yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Kompetensi utama merupakan kompetensi 

penciri lulusan program studi. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh PPDSN FK Unsrat sendiri 

untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut. Sedangkan kompetensi 

lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Unsrat/ PPDSN FK Unsrat sebagai ciri lulusannya dan untuk 

memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasan untuk memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya.  
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4. Kompetensi lulusan tersebut paling sedikit mengandung lima elemen kompetensi yaitu (1) landasan kepribadian; (2) 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (3) kemampuan dan keterampilan berkarya; (4) sikap dan 

perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (5) penguasaan kaidah 

berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. 

3. KOMPETENSI LULUSAN PPDSN 

Kompetensi utama lulusan PPDSN FK Unsrat mencakup dua hal, yaitu: 

1. Menguasai lebih mendalam aspek-aspek keilmuan dan substansi keahlian profesional umum  yang telah diperoleh pada 

program pendidikan profesi dokter 

2. Menguasai dan mampu mempraktikan keahlian profesional yang lebih tinggi terhadap substansi keahlian spesifik diatas 

aspek-aspek keahlian profesional dokter yang telah diperoleh pada program pendidikan profesi dokter. 

Kompetensi utama lulusan PPDSN FK Unsrat telah disusun secara bersama oleh KNI, institusi PPDSN, dan masyarakat 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

4. KUALIFIKASI LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bab I pasal 1 ayat (1) 

terdapat pengertian tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai berikut: “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 

yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka perjenjangan kualifikasi kompentensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, 

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.” 
Selanjutnya di dalam Bab II pasal 4 terdapat uraian tentang sertifikat kompetensi, sebagai berikut: 

(1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat. 

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 

(3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh 

melalui pendidikan. 

(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang 

diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja. 

(5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh 

tempat yang bersangkutan bekerja. 

 

Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan kerangka kualifikasi nasional 

sebagai berikut: 

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan perjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan 

formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan diberbagai sektor. 

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi 

lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. 

Kualifikasi lulusan PPDSN mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, 

khususnya jenjang kualifikasi 8. Deskripsi umum jenjang kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya 

melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. 
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2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui 

pendekatan inter atau multidisipliner. 

3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kelimuan, serta mampu mendapat 

pengakuan nasional atau internasional. 

 

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk 

Pendidikan Kedokteran Bab II pasal 4 menguraikan pula kualifikasi sesuai KKNI untuk lulusan pendidikan profesi dokter 

spesialis/sub-spesialis. Dalam Lampiran Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tersebut diuraikan pula tentang deskripsi umum dan 

khusus KKNI jenjang 8 yang dapat dijadikan acuan PPDSN. Kedua deskripsi tersebut dijelaskan di bawah ini. 

 

Deskripsi Umum 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Memahami dan menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 

3. Memahami aspek medikolegal dalam praktik kedokteran dalam masyarakat Indonesia dengan budaya yang aneka ragam. 

4. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya dan mempraktikan belajar sepanjang 

hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan praktik kedokteran mutakhir. 

5. BerpErilaku profesional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan baik sebagai pribadi maupun dalam 

suatu tim pelayanan kesehatan. 

6. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu 

atau latar belakang keluarga dan status social ekonomi. 

 

Deskripsi jenjang KKNI Capaian pembelajaran (learning outcome) 

Mampu mengembangkan pengetahuan, 
teknologi, dan atau seni didalam bidang 
keilmuannya atau praktik profesionalnya 
melalui riset, hingga menghasilkan karya 
inovatif dan teruji. 

1. Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terkini dalam meningkatkan keterampilan klinis praktis dalam bidang 
kedokteran. 

2. Mampu mengembangkan profesi melalui kegiatan riset dan pengetahuan terkini dalam 
bidang kedokteran. 

Mampu memecahkan permasalahan sairis, 
dalam bidang keilmuannya melalui 
multidisipliner 

1. Mampu merangkum interpretasi anmanesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan 
prosedur yang sesuai spesialisasinya, untuk menegakkan diagnosis dan tata laksana, 
dengan mengacu pada evidence-based medicine dan value-based medicine. 

2. Mampu melakukan prosedur klinis dalam bidang kedokteran sesuai masalah, 
kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan kelompok, nama penyakit serta 
masalah/tanda atau gejala klinik termasuk kedaruratan klinis. 

3. Mengembangkan konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinik, ilmu perilaku, ilmu 
komunikasi, serta ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan bidang kedokteran. 

4. Mampu berkontribusi dalam tim untuk menangani masalah kesehatan pada individu, 
keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif dalam konteks pelayanan 
kesehatan primer. 

5. Mapu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan 
secara ilmiah menurut ilmu kedokteran mukhtahir untuk mendapat hasil yang optimum. 

6. Mampu mengkases, mengelola, menilai secara kritis kesasihan dan kemamputerapan 
informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan 
dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan din tingkat sekunder, dengan 
menggunakan teknologi informasi mutakhir. 

7. Mampu mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana secara efektif dan 
efesien dalam pelayanan kesehatan primer. 

8. Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan 
pecegahan penyakti serta menggerakkan dan meberdayakan masyarakat untuk 
meningkatkan derajat kesehatan. 

9. Mampu membimbing mahasiswa tingkat sarjana kedokteran/kesehatan. 

Mampu mengola riset dan pengembangan 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan 
keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan 
nasional maupun internasional. 

1. Mampu merencanakan dan berkontribusi dalam sebuah riset multidisiplin terkait 
bidang kedokteran. 

2. Mampu mengola riset dalam pengkajian dan pengembangan di bidang spesialisasinya 
yang hasilnya dapat diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional dan 
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Deskripsi Khusus dan Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) 
 

  

internasional. 
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5. PEMBAGIAN KOMPETENSI MENURUT TAHAP PENDIDIKAN 

Kompetensi peserta didik PPDSN FK Unsrat di bagi menurut tahapan pendidikan yaitu pada:  

1. Tahap Pembekalan,  

2. Tahap Magang, dan  

3. Tahap Mandiri.  

Untuk masuk ke tiap tahap ada syarat yang harus dipenuhi.  

Kompetensi pada tiap tahap dibagi menjadi: 

1. Kompetensi umum dan profesional,  

2. Kompetensi kelompok gangguan atau penyakit, dan  

3. Kompetensi penunjang.  

Khusus untuk tempat dan kewenangan peserta didik saat tugas jaga (modul-modul penerapan profesi tugas jaga), dibuat 

perincian tersendiri agar lokasi dan kewenangan setiap tingkatan menjadi jelas. Tingkatan jaga dibagi menjadi tahap Ia dan b, IIa 

dan b, IIIa dan b, serta IVa dan b. 

 

Daftar  Capaian Kompetensi 
Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik disusun berdasarkan jenis kompetensi. Capaian kompetensi tersebut 

berasal dari survei dan masukan dari seluruh PPDSN di seluruh Indonesia. Daftar capaian kompetensi berdasarkan jumlah kasus 

yang telah dikelola oleh peserta didik pada akhir masa pendidikan, ditentukan dalam peratuaran khusus yang ditetapkan oleh KNI. 

Tingkat kemampuan dasar umum dan profesional serta kelompok gangguan atau penyakit yang harus dicapai 

dikatagorikan dalam empat tingkat sebagai berikut : 

Tingkat Kemampuan 1 

Mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan subspesialistik dan tindak lanjut pasca rujukan. 

Tingkat Kemampuan 2 

Mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan subspesialistik yang paling tepat bagi 

penanganan pasien serta tindak lanjut pasca rujukan. 

Tingkat Kemampuan 3 

Mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan bukan gawat darurat, menentukan 

rujukan subspesialistik yang paling tepat bagi penanganan pasien dan tindak lanjut pasca rujukan. 

Tingkat Kemampuan 4 

Mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas. 

  

Sedangkan tingkat kemampuan dasar kelompok penunjang yang harus dicapai dikatagorikan dalam empat tingkatan 

sebagai berikut : 

Tingkat Kemampuan 1 

Mengetahui dan menjelaskan tentang keterampilan klinik tersebut (prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin  timbul). 

Tingkat Kemampuan 2 

Pernah melihat dan mengamati atau didemonstrasikan tentang keterampilan klinik tersebut. 

Tingkat Kemampuan 3 

Pernah melakukan dan menerapkan keterampilan klinik tersebut dibawah supervisi. 
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Tingkat Kemampuan 4 

Mampu melakukan secara mandiri keterampilan klinik tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-

langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi.          

 

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia dicapai melalui kurikulum yang dijalankan selama proses 

pendidikan dokter spesialis neurologi. Dengan demikian standar kompetensi ini merupakan pedoman bagi seluruh program studi 

yang mengelola PPDSN di Indonesia, sebagai bahan uji kompetensi dan pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik, 

kenaikan tingkat, serta sebagai acuan dasar bagi setiap dokter spesialis neurologi di Indonesia dalam menjalankan profesinya. 

Standar kompetensi bersifat dinamis, dengan arti ada kecenderungan untuk mengalami perubahan, sejalan dengan 

perkembangan ilmu  pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan tuntutan pemangku kepentingan. 

Saat ini, proses penetapan kompetensi untuk peserta didik yang sedang dalam proses pendidikan di PPDSN FK Unsrat 

menggunakan Panduan Penetapan Kompetensi Peserta Didik PPDS Neurologi FK Unsrat. Panduan tersebut dirancang dengan 

memperhatikan kebutuhan dan standar dari fakultas, kolegium, program studi, dan rumah sakit pendidikan. 
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BAB IV. DASAR PANDUAN AKADEMIK 

 
“The student must see, and hear, can feel for himself. The hue of the complexion, and feel of the skin, 

the luster and languor of the eye, the throbbing of the pulse and palpitations of the heart. Were can these 

be learned but at the bedside of the sick?” 
(Samuel Bard, over 100 years old) 

 

1. PENGERTIAN PANDUAN AKADEMIK 

Panduan akademik adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. 

Beberapa pengertian mengenai panduan akademik adalah sebagai berikut: 

a. Panduan akademik adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

b. Harden (2001) mengatakan tentang panduan akademik secara lengkap, sebagai berikut :”The curriculum is a sophisticated 

blend of educational strategies, course content, learning outcomes, educational experiences, assessment, the educational 

environment and the individual students’ learning style, personal time table and program of work”. 
c. Panduan akademik pedidikan tinggi adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan 

pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan di perguruan tinggi 

(SK Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000). 

d. Panduan akademik berbasis kompetensi (competence based curriculum) adalah panduan akademik yang disusun 

berdasarkan elemen-elemen kompentensi yang harus dicapai oleh mahasiswa sebagai peserta didik. Sehingga panduan 

akademik yang dikonsepkan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan 

tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan atau masyarakat pemangku 

kepentingan (stakeholders) (Buku Panduan Pengembangan Panduan akademik Berbasis Kompetensi, Dirjen Dikti, 2008). 

 

2. PENCAPAIAN OBJEK PANDUAN AKADEMIK 

Objek panduan akademik dicapai melalui tahapan berikut: 

a. Akuisi: peserta didik mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas, tapi masih memerlukan bantuan, 

melakukan observasi tindakan yang dilakukan, atau membantu melakukan suatu tindakan. 

b. Kompetensi: peserta didik mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas serta mampu mengerjakannya, 

melakukan tindakan dibawah pengawasan langsung penyedia, melakukan tindakan dalam supervise tidak langsung. 

c. Profisiensi: peserta didik mengetahui langkah dan urutan suatu prosedur atau aktivitas serta mampu mengerjakannya secara 

efisien, dan memerlukan tindakan secara mandiri. 

Untuk mengembangkan panduan akademik, dilakukan pendekatan disiplin integratif. Disiplin berarti mengajarkan kompetensi 

lebih dari sekadar sikap.kompetensi bersifat nyata, bisa diluhan dan membuat sesuatu menjadi berbeda. Sedangkan integrative 

merupakan proses penyatuan antara pengetahuan dan keterampilan bersama disertai beberapa keadaan lainnya. Contohnya 

adalah ketika mengelola seorang pasien stroke dengan beberapa faktor risiko, sedangkan pasien tersebut seorang miskin. 

Pengelolaan pasien dengan keadaan seperti ini tetap harus terpadu dan menyeluruh sebagaimana dituntut oleh kompetensi klinik. 
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3. PROSEDUR PEMBELAJARAN 

Dalam proses pendidikan diperlukan adanya panduan akademik guna pencapaian kompetensi. Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Republik Indonesi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Panduan akademik Pendidikan Tinggi dan 

penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menyebutkan bahwa panduan akademik pendidikan tinggi seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Pasal 7 menyebutkan bahwa panduan akademik pendidikan tinggi 

yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas panduan akademik inti dan panduan akademik institusional. 

Panduan akademik inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang 

dirumuskan dalam panduan akademik yang berlaku secara nasional. Panduan akademik inti terdiri atas kelompok mata kuliah 

pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam 

berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian 

suatu program studi. Sedangkan panduan akademik institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan 

bagian dari panduan akademik pendidikan pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam panduan akademik inti 

yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Panduan akademik inti Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi (PPDSN) disusun untuk dijadikan pedoman bagi 

penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis neurologi di setiap Program Studi (Prodi) PPDSN di Indonesia dalam menyusun 

panduan akademik institusional. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang 

panduan akademik Inti Pendidikan Tinggi pasal 3 menyebutkan bahwa : 

1. Panduan akademik Inti merupakan penciri dari kompetensi utama. 

2. Panduan akademik inti suatu program studi bersifat: 

a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; 

b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; 

c. berlaku secara nasional dan internasional; 

d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang; 

e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. 

3. Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi 

ditetapkan oleh institusi penyelenggara pogram studi. 

Panduan akademik institusional disusun oleh masing-masing Prodi PPDSN, dengan tetap memperhatikan kebijakan Fakultas 

Kedokteran di mana Program Studi tersebut berada. Bagi setiap PPDSN, tetap terbuka peluang untuk menambah substansi dan 

menyesuaikan metode pembelajarannya, dengan catatan bahwa penambahan substansi dan/atau penyesuaian metode 

pembelajarannya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivan belajar bagi para peserta didik dalam pencapaian 

kompetensi mereka. 

Dalam bidang klinik, proses pembelajaran merupakan interaksi antara pembelajar atau peserta didik dengan panduan 

akademik, tenaga pendidik, pasien, perawat, referensi, laboratorium, bagian-bagian lain di luar bagian penyelenggaraan pendidikan 

utama, dan lingkungan pembelajaran (learning or educational environment). Seluruh proses interaksi tadi dirancang dan dituangkan 

dalam suatu dokumen tertulis yang disebut dokumen panduan akademik. Seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh peserta didik 

dipantau dan disahkan oleh Ketua/Koordinator Program Studi (KPS). 

Buku ini memuat Panduan akademik Institusional PPDSN Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (FK Unsrat) yang 

merupakan penjabaran dari panduan akademik inti KNI. Panduan akademik inti dan institusional disusun dalam satu kesatuan yang 

disebut sebagai dokumen panduan akademik PPDSN. 
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BAB V. STANDAR ISI PANDUAN AKADEMIK 
 

Panduan akademik adalah kumpulan aturan dan data terkait kegiatan akademik. Standar isi panduan akademik PPDSN FK 

Unsrat adalah: 

1. Dasar pembuatan panduan 

2. Kurikulum 

3. Tenaga Pendidik 

4. Peserta Didik 

5. Fasilitas 

6. Proses Pembelajaran 

7. Evaluasi 

Beberapa aturan dalam panduan akademik dituangkan menjadi SPO-SPO akademik yang bermanfaat dalam pekerjaan 

sehari-hari di PPDSN FK Unsrat. Panduan akademik PPDSN FK Unsrat sendiri dirancang untuk memenuhi standar isi panduan 

bahkan memuat berbagai aturan dan data tambahan yang juga penting untuk kegiatan akademik. 

Salah satu bagian penting dari panduan akademik adalah kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang menjadi 

pedoman tenaga pendidik dan peserta didik di institusi tertentu. Kegiatan akademik PPDSN FK Unsrat disusun berdasarkan standar 

isi kurikulum yang ditetapkan oleh KNI. Kurikulum di tingkat program studi (kurikulum institusional) disusun berdasarkan Buku 

Standar Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dari Kolegium Neurologi Indonesia 2015 (kurikulum operasional). 

Kurikulum ini terdiri dari lima bagian utama yang dibagi dalam 82 substansi kajian berupa mata kuliah/modul. Sistem pembelajaran 

dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam rangka pencapaian kompetensi, dilaksanakan kegiatan antara lain: kuliah 

tatap muka, ronde bangsal, konferensi kasus, journal appraisal, laporan jaga, dan diskusi multidisiplin. 

Dalam visi PPDSN FK Unsrat disebutkan bahwa pendidikan yang dilakukan berorientasi pada perkembangan kemajuan 

Iptekdok, berwawasan global, melalui pengalaman tridarma perguruan tinggi, dan penerapan pendidikan berbasis rumah sakit. 

Dalam misi butir pertama disebutkan bahwa PPDSN FK Unsrat menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dokter 

spesialis neurologi yang berbasis klinis dan teknologi pembelajaran modern dengan mengacu pada kompetensi dokter spesialis 

neurologi.  

Untuk mewujudkan visi dan misi ini maka kurikulum dirancang sehingga berbasis kompetensi dan dikerjakan melalui 

pelatihan di rumah sakit. Kemajuan Iptekdok diaplikasikan dalam kurikulum dengan penambahan beberapa topik baru seperti 

Neuroimunologi, Neurogenetik, Neurologi Intervensi Vaskular, dan Gangguan Tidur maupun pemutakhiran beberapa topik lama. 

Untuk memperkuat ciri khas PPDSN, dibuat pula materi tentang Kedokteran Kelautan dan Neuroinfeksi. Metode pembelajaran 

modern dilakukan melakukan kegiatan journal appraisal dan sistem penilaian yang lebih terukur seperti mini clinical examination 

exercise (Mini-CEX) dan objective structured clinical examination (OSCE). Selain itu, dibuat juga materi tentang Kedokteran 

Berbasis Bukti dan pemutakhiran materi Metodologi Penelitian. 

 

1. GARIS-GARIS BESAR KURIKULUM 

Secara garis besar, isi kurikulum mencakup: 

1. Pengetahuan teori dan dasar neurologi 

2. Pengetahuan teori klinik umum, dasar pengetahuan klinik dan pemeriksaan neurologi 

3. Pengetahuan teori klinik khusus, meliputi: 
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a. Masalah yang sering terjadi 

b. Masalah kegawatdaruratan yang sering terjadi 

c. Masalah kegawatdaruratan yang jarang terjadi 

d. Masalah yang jarang terjadi 

e. Masalah lain 

4. Keterampilan, meliputi: 

a. Klinik 

b. Menggunakan alat diagnostik 

c. Perawatan medik 

d. Kegawatdaruratan  

5. Tanggung jawab secara akademik dan profesional 

6. Kegiatan ilmiah, meliputi: 

a. Pertemuan ilmiah 

b. Menyajikan laporan kasus dan karya tulis 

7. Kegiatan mendidik 

8. Teori penelitian dasar, statistik dan tesis 

 

2. STANDAR ISI KURIKULUM 

Standar isi kurikulum mencakup 3 (tiga) jenis kompetensi, yaitu kompetensi dasar, kompetensi penunjang, dan kompetensi 

lain. 

1. Kompetensi dasar: Meliputi kelompok umum dan profesional, serta kelompok berdasarkan gangguan atau penyakit. 

a. Kelompok umum dan profesional 

i. Anamnesis 

ii. Pemeriksaan neurologis 

iii. Keterampilan berkomunikasi 

iv. Diagnosis banding, pemeriksaan lebih lanjut, dan manajemen awal 

v. Kualitas perorangan 

vi. Bekerja sama dengan perawat/orang lain 

vii. Mengelola pelayanan 

viii. Meningkatkan mutu pelayanan 

ix. Menyiapkan/menentukan arah manajemen 

x. Farmakologi klinis terkait dengan sistem saraf 

xi. Keterampilan presentasi dan audit 

xii. Perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan kehamilan 

xiii. Perhatian khusus terhadap kelompok anak dan remaja 

xiv. Perhatian khusus terhadap kelompok lanjut usia 

xv. Perhatian khusus terhadap kesulitan belajar 

xvi. Perhatian khusus terhadap kelompok keadaan terminal 

xvii. Perhatian khusus terhadap kelainan neurologic yang akan mengalami masalah medikolegal 

b. Kelompok berdasarkan gangguan atau penyakit 

i. Trauma kepala 

ii. Nyeri kepala 
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iii. Gangguan kesadaran 

iv. Gangguan tidur 

v. Gangguan fungsi luhur dan perilaku (neurobehavior) 

vi. Epilepsi 

vii. Stroke dan gangguan neurovascular lain 

viii. Tumor susunan saraf pusat, komplikasi kanker sistemik, komplikasi terapi kanker 

ix. Infeksi susunan saraf 

x. Gangguan cairan serebrospinal 

xi. Demielinisasi dan vaskulitis 

xii. Komplikasi neurologis dari imunosupresi 

xiii. Parkinsonisme dan gangguan gerak 

xiv. Penyakit motor neuron 

xv. Gangguan metabolik dan toksik 

xvi. Gangguan nervus kranialis (I-XII) 

xvii. Gangguan neurooftalmologis 

xviii. Gangguan kolumna vertebralis, medulla spinalis, radiks dan cedera spinal 

xix. Gangguan sistem saraf tepi 

xx. Gangguan sistem saraf autonom 

xxi. Gangguan otot 

xxii. Nyeri 

2.  Kompetensi penunjang, meliputi : 

a. Neurofisiologi klinis 

b. Neurointervensi 

c. Neuroendokrinologi 

d. Neurogenetika 

e. Neurointensif dan emergensi 

f. Neurootologi 

g. Neuropediatri 

h. Neuroimaging 

i. Neurorestorasi 

j. Neurourologi 

k. Neuroimunologi 

2. Kompetensi lain: Kompetensi lain ini disesuaikan dengan karakteristik PPDSN masing-masing, misalnya penyakit caisson, 

rabies, malaria serebral, sistiserkosis, dan lain-lain. 

Kompetensi yang ada telah sesuai dengan visi, misi, serta tujuan PPDSN FK Unsrat. Standar kompetensi yang disusun 

mengarahkan setiap peserta didik dan lulusan untuk dapat: 

1. Menyelenggarakan penelitian neurosains, klinis dan komunitas yang berkualitas. 

2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang neurologi. 

3. Berperan aktif dalam pengembangan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama 

dalam hal ilmu neurologi. 

4. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran di bidang neurologi yang berbasis kompetensi dan berstandar 

internasional. 
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Hal ini memiliki kesesuaian dengan kompetensi utama yaitu setiap peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang neurologi atau praktik profesionalnya melalui penelitian, mengembangkan konsep 

atau prinsip baru dalam bidang ilmu biomedik, klinik, ilmu perilaku, humaniora, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan 

bidang spesialisasi neurologi, serta mampu merangkum interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan 

pemeriksaan penunjang yang sesuai spesialisasi, untuk menegakkan diagnosis, dengan mengacu pada evidence-based medicine. 

Untuk memperkuat ciri khas PPDSN, dibuat pula materi tentang Kedokteran Kelautan dan Neuroinfeksi. Kedokteran 

Kelautan merupakan kompetensi tambahan yang gayut dengan kompetensi utama dan neuroinfeksi adalah kompetensi utama.  

Modul Neurosains juga dapat dikembangkan menjadi keunggulan PPDSN FK Unsrat. Saat ini PPDSN FK Unsrat telah 

melakukan survei tentang pengetahuan neurosains peserta didik dan mengembangkan kurikulum neurosains bersama seorang 

neurosaintis dari Stanford University. Saat ini topik tersebut telah diberikan dalam kurikulum institusional lokal dan dapat diadvokasi 

untuk dimasukkan dalam kurikulum operasional KNI berikutnya karena selain memiliki unsur “aspek dasar” juga memiliki unsur 
“aspek masa kini-masa depan”. 

Program studi memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan diri. Secara internal peserta didik 

diberikan pelatihan-pelatihan soft skills, berorganisasi dalam organisasi peserta didik, mengikuti kegiatan ektrakurikular, serta 

melakukan kegiatan penelitian. Program studi memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengikuti simposium, lokakarya, 

dan pelatihan eksternal yang bertujuan menambah keterampilan mereka. 
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BAB VI. STANDAR PROSES PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK 

 

1. PRINSIP PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK 

Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:  

1. Prinsip pembelajaran berbasis kompetensi secara aktif: Kegiatan akademik diselenggarakan untuk memberikan kesempatan 

pembelajaran secara aktif pada peserta didik dalam hal menguasai dan meningkatkan kompetensi dalam beragama, 

berwawasan, berpengetahuan, berketrampilan, nilai dan sikap dalam bidang ilmu/teknologi/seni, bidang keahlian khusus 

akademik atau profesi atau terapan yang diikuti melalui strata program studi tertentu. 

2. Prinsip pelaksanaan lima pilar pendidikan: Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan dengan menegakkan lima pilar 

pendidikan, yaitu: 

a. Belajar untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Belajar untuk memahami dan menghayati  

c. Belajar untuk mampun melaksanakan dan bertindak secara efktif dan efisien 

d. Belajar untuk berkehidupan bersama dan berguna bagi orang lain dalam masyarakat yang berbudaya, maju, dan 

modern 

e. Belajar untuk menemukan dan membangun jati diri yang utuh 

3. Prinsip belajar sepanjang hayat dan tuntas: Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik secara     optimal dengan prinsip belajar sepanjang hayat dan belajar tuntas melalui pembelajaran yang efektif 

disertai sistem penunjang yang memberikan kesempatan untuk pelayanan perbaikan, pemberdayaan dan percepatan, serta 

pelayanan konseling dan kegiatan ektrakurikular. 

4. Prinsip demokratis, dinamis, dan membangun: Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan untuk memberdayakan dan 

memandirikan peserta didik dalam suasana demokratik dalam hubungan dan dinamik yang membangun antara pendidik dan 

peserta didik berdasarka prinsip ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (di depan 

memberikan contoh atau teladan, di tengah memberikan semangat dan prakarsa, dan di belakang memberikan koreksi dan 

motivasi). 

5. Prinsip multistrategi dan multisumber: Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan melalui prinsip multistrategi dan 

multisumber dengan memanfaatkan sebesar-besarnya lingkungan (lingkungan fisik/keamalam, sosial kependudukan, 

budaya, teknologi) dalam kegiatan pembelajaran dengan prinsip alam tak ambang jadi guru (semua yang terjadi dan kondisi 

yang berkembang di masyarakat, alam lingkungandan alam semesta dijadikan sumber, tantangan, dan arah 

kebijakan/kearifan dalam pembelajaran). 

6. Prinsip keilmuan dan keragaman bidang kajian: Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan dalam kegiatan pembelajaran 

dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan pada umumnya dan keragaman bidang kajian (ilmu, teknologi, dan seni), 

bidang ketrampilan, dan bidang keahlian profesi yang dijabarkan kedalam kompetensi yang tertuang di dlam silabus 

pembelajaran. 

7. Prinsip kesatupaduan unit pembelajaran: Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan dalam unit-unit pembelajaran mata 

kuliah dan unit semester dengan bobot satuan kredit semester (sks) tertentu dalam program pendidikan yang secara mandiri 

mewadahi jenis pendidikan akademik dan profesi. 

8. Prinsip penjaminan mutu: Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur penilaian masukan, 

proses, serta luaran (lulusan dan hasil) pembelajaran dan pengendalianpenjaminan mutu pendidikan tinggi. 
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9. Prinsip Tri dharma Perguruan Tinggi: Kegiatan akademik PPDSN diselenggarakan dengan memperhatikan tri dharma 

perguruan tinggi, yang meliputi dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian, kepada masyarakat yang ketiganya saling 

menunjang, melengkapi, dan mengisi. 

 

2. METODE BELAJAR 

 Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi maka pengalaman belajar di bawah ini harus dilaksanakan dan 

dipenuhi oleh para peserta didik: 

1. Pengalaman belajar di bangsal/rawat inap; dalam hal ini KPS perlu memperoleh memperhatikan dan menimbang variasi 

penyakit dan jumlah pasien/hari (ditentukan oleh masing-masing divisi). 

2. Pengalaman belajar di rawat jalan/poliklinik ; dalam hal ini KPS perlu memperhatikan dan menimbang variasi penyakit dan 

jumlah pasien/hari (ditentukan oleh masing-masing divisi). 

3. Pengalaman belajar di rawat jalan/poliklinik disiplin lain yang relevan dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta 

didik. 

4. Pengalaman belajar di ruang gawat darurat dan intensif. 

5. Konferensi kasus, referat, proposal penelitian, dan sebagainya. 

6. Konferensi interaktif antar peserta didik (pimpinan sidang juga dari peserta didik). 

7. Penelitian terakhir 

8. Presentasi hasil penelitian, laporan kasus menarik, di pertemuan ilmiah local, nasional, dan internasional. 

9. Publikasi ilmiah dalam jurnal nasional atau internasional yang terakreditasi. 

10. Sebagai peserta aktif dalam berbagai lokakarya dan pelatihan di bidang neurologi. 

11. Pengembangan kemampuan dalam hal melatih/mengajar kepada para peserta didik program studi pendidikan dokter dan 

program studi di bidang kesehatan lainnya. 

12. Belajar dengan memperhatikan prinsip active learning, self-directed and life-long learning. 

 

3. PENGALAMAN BELAJAR DI BANGSAL ATAU UNIT RAWAT INAP 

Selama bertugas di bangsal maka setiap peserta didik bertanggung jawab untuk mengorganisasikan kegiatan 

pelayanan/perawatan kepada para pasien, sejak pasien masuk di bangsal dan kemudian mengikuti perkembangan pasien selama 

dirawat di bangsal. Esensi rotasi di bangsal adalah sebagai berikut: 

1. mengembangkan dan mengasah keterampilan pemeriksaan dan evaluasi pasien, serta mengelola kemungkinan adanya 

manifestasi penyakit non-neurologis pada pasien yang dirawatnya. Keterampilan ini termasuk kemampuan mengembangkan 

diagnosis banding, menilai apakah pasien memang perlu dirawat di bangsal, strategi evaluasi diagnosis, dan terapi. 

2. mengembangkan keterampilan dalam hhal pelayanan dan konsultasi dan secara cepat, mencakup berkomunikasi dengan 

dokter konsultan dan memastikan untuk meneruskan pelayanan pasien neurologi di bangsal. Seorang peserta didik perlu 

ditugasi untuk melakukan telaah kepustakaan yang terkait atau sesuai dengan topik yang sedang ditangani. Para peserta 

didik juga diharuskan berpartisipasi dalam kegiatan tim konsultasi. 

3. melalui kegiatan tadi para peserta didik akan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pemahaman secara 

komprehensif tentang indikasi, teknik dan komplikasi pungsi lumbal, serta kemampuan mengiterpretasi hasil prosedur tadi. 

Fdari prosedur tadi para peserta didik juga akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan pungsi lumbal beserta tata 

cara memperoleh informed consent. 

4. memberikan kesempatan para peserta didik untuk melakukan neurointervensi lainnya dengan mempertimbangkan indikasi, 

kontraindikasi, dan komplikasi dari tindakan neuro intervensi tersebut. 
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5. selama kegiatan di bangsal dilakukan supervise oleh seorang atau lebih konsultan untuk meningkatkan keterampilan peserta 

didik, termasuk kemampuan tentang keperluan, ketepatan, interpretasi, resiko, keuntungan dan biaya pemeriksaan, 

misalnya EEG, EMG, evoked potential, brain mapping, neuro imaging, dan lain-lain yang berhubungan dengan kasus 

neurologi. 

6. mampu melakukan persiapan neurologi yang memerlukan tindakan operatif. 

7. mampu melakukan penatalaksanaan kasus neurologi yang telah menjalani tindakan operatif. 

8. mampu melakukan persiapan kasus neurologi yang memerlukan tindakan kemoterapi dan radioterapi. 

9. mampu melakukan penatalaksanaan kasus neurologi yang telah menjalani kemoterapi dan radioterapi. 

 

4. PENGALAMAN BELAJAR DI POLIKLINIK ATAU UNIT RAWAT JALAN 

Selama di poliklinik para peserta didik akan menjumpai berbagai penyakit dengan keluhan yang sangat bervariasi. Selama 

bertugas di poliklinik para peserta didik dituntut untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan selama bertugas di bangsal 

dengan cermat, cepat dan tepat dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik atau neurologis, penyusunan diagnosis banding, 

perencanaan pemeriksaan yang relevan, penegakan diagnosis sampai dengan rencana dan penetapan terapi serta prevensi. 

Dengan demikian, di poliklinik sangat diperlukan adanya staf yang cakap dan berpengalaman untuk beertindak sebagai konsultan 

atau supervisor klinik sekaligu sebagai supervisor pendidikan. 

Supervisor klinik perlu selalu memperhatikan setiap catatan medis pasien di poliklinik. Hal ini sangat erat dengan kaitannya 

dengan program umpan balik konstruktif kepada setiap peserta didik. Menjelang usai kegiatan di poliklinik maka supervisor klinik 

bersama-sama dengan para peserta didik yang bertugas merangkum pengalaman belajarnya. Hal-hal yang dirangkum mencakup: 

1. Teknik anamnesis dan pemeriksaan fisik neurologis. 

2. Variasi penyakit atau diagnosis termasuk keluhan utama yang menarik 

3. Kasus sulit 

4. Strategi penyusunan diagnosis banding dengan menggunakan diagram venn. 

5. Penyampaian berita buruk/tidak menyenangkan kepada pasien dan/atau keluarga pasien, teknik member nasihat, dsb. 

6. Upaya prevensi 

 

5. PENGALAMAN BELAJAR DI RUANG GAWAT DARURAT DAN INTENSIF 

Selama di ruang gawat darurat dan intensif para peserta didik akan menjumpai berbagai macam penyakit dengan keluhan 

yang sangat bervariasi. Selama bertugas di ruang gawat darurat dan intensif para peserta didik dituntut untuk: 

1. Mampu menerapkan pengetahuan  dan ketrampilan selama bertugas di bangsal dan rawat jalan, dengan cepat, cermat dan 

tepat dalam hal melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik/neurologis, penyusunan diagnosis banding, perencanaan 

pemeriksaan tambahan yang relevan, penegakan diagnosis sampai dengan rencana dan penetapan terapi serta prevensi. 

2. Mampu melakukan penatalaksanaan kasus neuroemergensi secara holistik. 

3. Mampu bekerja sama dengan sejawat dari disiplin ilmu lainnya dalam penatalaksanaan pasien secara holistik. 

4. Mampu menyampaikan permasalahan penyakit, prognosis, dan penanganan-nya kepada pasien/keluarga pasien. 

5. Mampu menentukan mati batang otak dan mati otak. 

 

6. PENGALAMAN BELAJAR DI LABORATORIUM 

1.  Laboratorium Elektrofisiologi: 

a. Mampu mengoperasikan dan menginterpretasikan hasil elektroensefalografi (EEG) 

b. Mampu mengoperasikan dan menginterpretasikan hasil brainmapping 
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c. Mampu mengoperasikan dan menginterpretasikan hasil ENMG 

d. Mampu mengoperasikan dan menginterpretasikan hasil evoked potential 

e. Mampu menjelaskan indikasi dan kontraindikasi intra-operating monitoring (IOM) 

f. Mampu mengoperasikan dan menginterpretasikan alat trans cranial magnetic stimulation (TMS) 

g. Mampu mengoperasikan dan menginterpretasikan hasil carotid doppler dan transcranial Doppler (TCD) 

h. Mampu mengoperasikan dan menginterpretasikan hasil ultrasonology guiding pada kasus nyeri 

2. Laboratorium Gangguan Tidur: 

a. Melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gangguan tidur. 

b. Mengetahui indikasi pemeriksaan EEG dan PSG untuk kasus-kasus epilepsi dan bangkitan lain, gangguan tidur, 

infeksi SSP, mati otak, dan pemantauan intraoperatif. 

c. Mengetahui jenis dan teknik pemeriksaan EEG & PSG serta menentukan jenis dan teknik pemeriksaan EEG yang 

tepat untuk setiap kasus. 

d. Melakukan persiapan pasien dan alat EEG & PSG sesuai rencana pemeriksaan yang akan dilakukan. 

e. Melakukan prosedur pemeriksaan EEG & PSG membuat interpretasinya. 

f. Memberikan saran pemeriksaan lanjutan jika diperlukan sesuai hasil interpretasi. 

3. Laboratorium Neurobehavior: 

a. Melakukan pemeriksaan neurobehaviour yang mencakup : pemeriksaan neuropsikologi, tes TADIR, MOCA, MMSE, 

tes token, TMT-A/B, CDT, finger pegboard test, dan International dementia test for AIDS. 

b. Menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan. 

c. Mengetahui gangguan atensi, tipe-tipe afasia, tipe-tipe amnesia, tipe-tipe gangguan visuospasial, tipe-tipe gangguan 

fungsi eksekutif, dan tipe-tipe apraksia serta memberikan penanganan. 

d. Mendeteksi gangguan fungsi luhur yang timbul pada kasus-kasus neurovaskular, neuroonkologi, neurotrauma, 

neuroinfeksi, epilepsi, gangguan gerak, dan geriatri yang dikonsulkan serta memberikan penatalaksanaan. 

e. Melakukan diagnosis dan penatalaksanaan medikamentosis, non medikamentosis, serta KIE untuk demensia 

Alzheimer, demensia vaskular, dan beberapa demensia tipe lain. 

f. Memahami keadaan acute confusional state, sindrom Wernicke-Korsakoff, transient global amnesia, sindrom locked 

in, dan status vegetatif sehingga kelak mampu mengidentifikasi dan memberikan penatalaksanaan yang sesuai. 

g. Melakukan proses identifikasi masalah neurorestorasi dari pasien-pasien yang dikonsulkan serta menyusun rencana 

neurorestorasinya. 

4. Laboratorium Neurooftalmologi dan Neurootologi: 

a. Mengumpulkan data-data subyektif maupun obyektif yang berkaitan dengan kelainan neurooftalmologi dan 

neurootologi melalui anamnesis, pemeriksaan neurooftalmologi dan neurootologi, dan pemeriksaan penunjang 

khususnya elektronistagmografi. 

b. Melakukan prosedur pemeriksaan neurooftalmologi dan neurootologi mencakup : 

i. pemeriksaan asies visus dekat-jauh dengan dan tanpa pinhole menggunakan Snellen chart dan Jaegger 

chart,  

ii. pemeriksaan kampus visus menggunakan metode konfrontasi, kampimeter Golmann, perimeter/layar Bjerrum, 

dan Amsler grid,  

iii. pemeriksaan warna menggunakan kartu Ishihara,  

iv. pemeriksaan funduskopi dan foto fundus,  

v. pemeriksaan diplopia, gerak bola mata, dan cover-uncover,  

vi. pemeriksaan nistagmus optokinetik,  
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vii. pemeriksaan Dix-Hallpike, serta evaluasi nistagmus dengan dan tanpa kaca mata Frenzel,  

viii. evaluasi keseimbangan dan koordinasi, dan tes Fukuda,  

ix. tes Halmagyi dan head shaking test. 

c. Melakukan teknik-teknik reposisi kanalit dengan metode Epley, Semont, dan barbeque roll manuever. 

d. Melakukan rehabilitasi vestibular dengan metode Brandt-Daroff dan Cogsey-Cawthorne. 

e. Mengidentifikasi masalah neurooftalmologi dan neurootologi kasus neurovaskular, neurotrauma, neuroonkologi, dan 

neuroinfeksi. 

f. Melakukan sintesis dan analisis data berdasasrkan pengetahuan terkini meliputi kriteria diagnosis, diagnosis banding 

serta diagnosis penyulit terutama untuk kasus-kasus neuropati optik iskemik, retinitis/retinitis optik, dan trauma nervus 

optikus. 

g. Menetapkan masalah medis penderita yang berkaitan dengan penyakitnya melalui pendekatan secara ilmiah dan 

holistik. 

h. Melakukan perencanaan yang benar dan tepat meliputi diagnosis, terapi, monitoring, dan edukasi pasien. 

i. Melaksanakan (mengaplikasikan) rencana yang telah disusun. 

j. Menetapkan diagnosis akhir dan prognosisnya 

5. Laboratorium Neurosonografi: 

a. Mendapatkan pemahaman tentang konsep umum ultrasonografi dan Doppler 

b. Mendapatkan pemahaman tentang indikasi, persiapan, dan teknik pemeriksaan Doppler karotis dan vertebrobasilar 

c. Mendapatkan pemahaman tentang indikasi, persiapan, dan teknik pemeriksaan Doppler karotis dan vertebrobasilar 

indikasi, persiapan, dan teknik pemeriksaan Doppler transkranial 

d. Mendapatkan pemahaman tentang indikasi, persiapan, dan teknik pemeriksaan USG muskuloskeletal ekstremitas 

atas 

e. Mendapatkan pemahaman tentang indikasi, persiapan, dan teknik pemeriksaan USG muskuloskeletal ekstremitas 

bawah 

f. Mendapatkan pemahaman tentang indikasi, persiapan, dan teknik pemeriksaan USG untuk kasus trombosis vena 

dalam 

g. Mendapatkan pemahaman tentang pandangan umum UGG-guided intervention untuk kasus-kasus neurologi 

6. Laboratorium Infeksi: 

a. Memahami tentang pengertian biosafety dan biosecurity dan juga mampu melakukan pengambilan, transpor, dan 

pengelolaan spesimen dengan benar 

b. Melakukan pemeriksaan tingkat risiko biosafety suatu penyakit infeksi yang akan ditanganinya, melakukan 

pemeriksaan pungsi lumbal pada manekin, dan melakukan pengambilan dan pengelolaan spesimen yang benar 

c. Memahami tentang pengelolaan spesimen klinis di laboratorium 

d. Melakukan tindakan proteksi diri, orang lain, lingkungan, dan spesimen saat mengelola suatu spesimen serta mampu 

melalukan teknik pewarnaan Gram, BTA, dan tinta India 

e. Melakukan analisis kasus untuk mengambil keputusan terkait tindakan pungsi lumbal serta menginterpretasi hasil 

analisis cairan serebrospinalis 

 

7. PENGALAMAN BELAJAR MELALUI INTERAKSI ANTARDISIPLIN 

Setiap peserta didik harus diberi kesempatan/peluang untuk memiliki pengalaman dengan disiplin lain yang sangat erat 

kaitannya dengan penyakit neurologi. Pengalaman kliniknya harus dibawah pengawasan konsultan dari subspesialis yang 
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berpartisipasi secara penuh dalam pencapaian tujuan belajar di setiap rotasi. Interaksi antardisiplin dikerjakan pada modul-moful 

kerja terintegrasi di: 

1. Bagian Ilmu Penyakit Dalam 

2. Bagian Ilmu Kesehatan Anak 

3. Bagian Psikiatri 

4. Bagian Radiologi 

5. Bagian Anestesi dan Perawatan Intensif 

Selain itu, pengalaman belajar melalui interaksi antardisiplin juga diperoleh saat melakukan konsultasi/menjawab konsultasi 

internal Neurologi atau lintas Bagian, mengikuti acara-acara pertemuan lintas divisi, mengikuti kegiatan jaga malam, dll. 

 

8. PENGALAMAN BELAJAR MELALUI KONFERENSI INTERAKTIF DAN DIDAKTIK 

Konferensi ini harus diselenggarakan secara teratur, terjadwal, dan dihadiri oleh peserta didik dan tenaga pendidik. 

Konferensi ini termasuk bedside teaching (pembelajaran samping ranjang), grand round (visite besar), journal review (telaah jurnal), 

laporan kasus, pembuatan referat, bimbingan ujian OSCE, latihan keterampilan khusus, dan konferensi penelitian. Setiap peserta 

didik diharuskan hadir dalam konferensi ini, minimum 80% dari setiap jenis konferensi. 

Topik yang disajikan dalam konferensi tadi bergantung pada jenis konferensinya. Untuk rana klinis dan/atau praktik 

kedokteran, contoh topik-topik yang disajikan antara lain: 

1. Pemeriksaan dan diagnosis pasien dengan masalah-masalah tertentu: 

a. Kasus sulit. 

b. Kasus yang jarang dijumpai, dsb. 

2. Patogenesis, diagnosis, manajemen penyakit-penyakit tertentu serta upaya prevensi: 

a. Kasus dengan latar belakang genetik 

b. Kasus dengan gangguan multi-organ, dsb 

3. Aspek farmakologi dan toksisitas pemberian obat tertentu 

4. Berbagai pokok bahasan dalam praktik neurologi: 

a. Etika 

b. Manajemen risiko 

c. Medikolegal 

d. Evidence-based medicine 

2. Topik lainnya yang relevan dengan pendidikan dokter spesialis neurologi, dapat dikembangkan di setiap PPDSN. 

 

9. PENGALAMAN BELAJAR MELALUI PENELITIAN 

Setiap peserta didik harus mampu melakukan penelitian. Oleh karena itu PPDSN FK Unsrat memberikan aktivitas penelitian 

untuk peserta didik yang termasuk dalam syarat penilaian. Setiap peserta didik wajib melakukan dua penelitian sebagai peneliti 

utama dan dua penelitian sebagai peneliti pendamping serta satu penelitian akhir. 

Ada beberapa jenis penelitian yang dapat dikerjakan peserta didik, yaitu: 

1. Penelitian kecil wajib: Empat penelitian kecil, masing-masing dua sebagai penulis utama dan dua sebagai penulis 

pendamping. Hasil penelitian ini minimal dimuat dalam proceeding kegiatan ilmiah nasional atau jurnal kedokteran regional. 

Penelitian kecil dapat berupa: 

a. Penelitian pendahuluan nonintervensional, potong lintang, atau kasus-kontrol dengan jumlah sampel kecil (<50 

sampel), lama penelitian pendek (<2 bulan), dan tidak dibahas dalam full board meeting oleh Komite Etik Penelitian 

Kesehatan. Penelitian farmakoekonomi sederhana termasuk dalam kategori ini. 
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b. Penelitian turunan dari suatu payung penelitian besar di bawah tanggung jawab seorang tenaga pendidik dan telah 

mendapatkan persetujuan Komite Etik Penelitian Kesehatan jika dilakukan pada subjek manusia. 

c. Laporan kasus serial, laporan kasus sulit, laporan kasus panjang, dan laporan kasus menarik/jarang. 

d. Riset literatur atau telaah sistematik/metanalisis sederhana. 

2. Penelitian akhir: Satu penelitian besar yang merupakan tugas akhir peserta didik. Penelitian ini dibimbing/supervisi oleh 

minimal dua tenaga pendidik, diuji dalam suatu sidang akademik, dan tenaga pendidik harus menjadi penulis utama. Hasil 

penelitian ini minimal dimuat dalam suatu jurnal ilmiah kedokteran nasional terakreditasi. Penelitian akhir dapat berupa: 

a. Penelitian potong lintang, kasus-kontrol, atau kohort dengan jumlah sampel besar (≥50 sampel), lama penelitian 
panjang (≥2 bulan), dan dapat dibahas dalam full board meeting oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan, serta 
penelitian intervensional. Penelitian farmakoekonomi, penelitian dengan melibatkan binatang, penelitian kualitatif 

besar, uji validitas, dan uji diagnostik, termasuk dalam kategori ini. 

b. Penelitian turunan dari suatu payung penelitian besar di bawah tanggung jawab seorang tenaga pendidik dan telah 

mendapatkan persetujuan Komite Etik Penelitian Kesehatan jika dilakukan pada subjek manusia. 

c. Riset literatur atau telaah sistematik/metanalisis tidak sederhana. 

3. Penelitian tidak wajib: Penelitian yang dilakukan atas inisiatif peserta didik atau peserta didik dan tenaga pendidik yang 

bukan merupakan penelitian wajib. 

Panduan tentang penelitian di Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat diatur tersendiri. 

 

10. PENGALAMAN BELAJAR DALAM KETERAMPILAN MENGAJAR 

Setiap peserta didik perlu memperoleh pengalaman mengajar dalam pendidikan dokter dan pendidikan tenaga kesehatan 

lainnya. Untuk kepentingan ini para peserta didik perlu dilatih perlu dilatih dan diberi bekal secukupnya serta diberi umpan balik 

dalam hal penyuluhan dan teknik komunikasi. Pelatihan ini mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, sosial, perilaku, 

dan ekonomi, termasuk  rahasia informasi. 

Pelatihan keterampilan mengajar merupakan bagian dari soft skills. 
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BAB VII. STANDAR PENILAIAN PESERTA DIDIK 

 

1. METODE PENILAIAN (ASSESMENT METHOD) 

Metode penilaian dapat berupa : 

1. Workplaces based assessments 

a. Multi source feedback (MSF): Metode ini menilai keterampilan umum misalnya komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, 

reliabilitas, dan sebagainya yang mengacu pada rana good medical practice. Metode ini mengumpulkan nilai-nilai 

objektif secara sistematik dan data umpan balik konstruktif yang telah diberikan oleh sejumlah tenaga pendidik dan 

rekan kerja peserta didik.  

b. Esai dan Multiple Choice Question (MCQ): Ujian esai biasanya diberikan pada pop quiz atau ujian awal modul/stase. 

Ujian MCQ adalah soal tipe one best answer dengan lima pilihan jawaban. Soal MCQ diarahkan untuk dibuat dengan 

mengisi template soal yang sudah ada, memiliki batang soal berupa cerita/kasus (vignette), pertanyaan, pilihan jawaban 

dan kunci jawaban. Ujian MCQ digunakan saat ujian penerimaan peserta didik, akhir semester, akhir lokal. 

c. Direct Observation of Procedural Skills (DOPS): DOPS merupakan perangkat yang dirancang untuk menilai kinerja 

(prosedur tindakan, keterampilan, kecekatan, kecakapan) peserta didik dengan menggunakan daftar tilik (checklist). 

Peserta didik segera menerima umpan balik yang menunjukkan kekuatan dan hal lain yang masih harus diperbaiki atau 

ditingkatkan. Prosedur yang dapat dinilai menggunakan DOPS adalah: 

- Pemeriksaan pungsi lumbal. 

- Pemasangan EEG. 

- Pemasangan EMG dan EP. 

- Pemeriksaan TCD. 

- Pemeriksaan USG. 

- Pemeriksaan perspirasi. 

d. Objective Structured Clinical Examination (OSCE): merupakan ujian yang berbasis kinerja untuk mengukur kompetensi 

peserta didik, meiiputi wawancara/anamensis, pemeriksaan fisik, dan prosedur terapi/penatalaksanaan pasien 

baku/standar yang datang dengan beberapa karakteristi/tipe masalah penyakit 

e. Mini-Clinical Evaluation Execise (Mini-CEX): Ujian Mini-CEX adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi 

keterampilan dan kecakapan peserta didik ketika melakukan pemeriksaan pasien, misalnya anamnesis, pemeriksaan 

fisik/ neurologis dan clinical reasoning. Peserta didik segera menerima feedback untuk membantu proses belajar. Mini-

CEX dapat dilakukan setiap saat dan dimana saja asal terjadi interaksi antara peserta didik dengan pasien dan dihindari 

dengan penguji. Kompleksitas setiap mini-CEX harus terkait dengan tingkat kompetensi. 

f. Case Based Discussion (CBD) dan Portofolio: Cased Based Discussion menilai kinerja peserta didik ketika sedang 

mengelola pasien, mencakup kompetensi dalam berbagai bidang, antara lain clinical reasoning, decision making, dan 

aplikasi pengetahuan kedokteran sehubungan dengan perawatan pasien. CBD juga merupakan metode untuk mencatat 

kemampuan peserta didik dalam hal presentasi dan mengutarakan pendapatnya. CBD harus mencakup catatan tertulis 

(kelengkapan dokumen dalam status pasien).  

Portofolio adalah sekumpulan catatan peserta didik tentang kasus-kasus yang pernah ditanganinya selama pendidikan. 

Ujian portofolio adalah ujian tanya jawab yang diambil dari berkas portofolio peserta didik dengan titk berat pada 

masalah tertentu. 

CBD dan ujian portofolio juga merupakan metode untuk mencatat kemampuan peserta didik dalam hal presentasi dan 

mengutarakan pendapatnya. CBD dan portofolio harus mencakup catatan tertulis (kelengkapan dokumen dalam status 
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pasien). Kompleksitas CBD dan portofolio harus terkait dengan semester. Ujian CBD Ujian CBD dan portofolio dapat 

dipilih salah satu. Pada ujian CBD, kasus dipilih dari kasus yang belum pernah dibuat sebelumnya oleh peserta didik 

sedangkan ujian portofolio diambil dari daftar kasus yang pernah ditangani peserta didik. Ujian CBD dapat dikerjakan di 

ruang pelayanan sedangkan ujian portofolio tidak dikerjakan di ruang pelayanan. 

g. Audit assessment (AA): Audit Assesment dirancang untuk menilai kompetensi peserta didik melalui audit medis. AA 

dapat didasarkan atas telaah dokumen medis atau dalam kesempatan presentasi dalam suatu pertemuan. Bila mungkin 

peserta didik dinilai, dalam satu kesempatan audit, oleh lebih dari satu penilai. Peserta didik harus menunjukkan 

bagaimana melakukan dan mempresentasikan hasil audit yang merefleksikan adanya perubahan dalam manajemen 

klinis.  

h. Teaching Observation (TO): Teaching Observation dirancang dalam bentuk umpa balik kepada peserta didik dalam hal 

kemampuan mengajar. TO dapat didasarkan atas kegiatan apa saja yang dilakukan oleh peserta didik yang diobservasi 

oleh penilai. Proses ini harus dipimpin oleh peserta didik. 

2. Uji Kompetensi 

Ujian kompetensi dilaksanakan secara nasional. Uji kompetensi nasional diselenggarakan oleh Komisi Uji Kompetensi KNI. 

Uji kompetensi mencakup ujian teori dan ujian simulasi. Ujian teori lebih untuk mengukur kompetensi kognitif, menggunakan MCQs 

dengan satu jawaban yang paling benar. Ujian ini terpisah dari ujian simulasi praktik yang mneggunakan OSCE dalam arti kedua 

jenis ujian kompetensi ini bersifat tidak saling tergantung, dan/atau tidak saling memperngaruhi. Soal-soal ujian teori dan OSCE 

dikumpulkan dari seluruh program studi, PPDSN, dan kelompok studi, dengan kisi-kisi dan atau format yang telah ditetapkan oleh 

Komisi Uji Kompetensi KNI. Di dalam OSCE terdapat 12 station. Materi yangh diuji dalam OSCE lebih ditujukan untuk mengukur 

kompetensi psikomotor dan afektif. 

 

2. RANCANGAN PENILAIAN  

Metode-metode penilaian di atas digunakan untuk memberikan ujian terhadap kinerja peserta didik. Penggunaan metode-

metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Esai yang dilakukan dalam ujian-ujian internal modul dengan standar hasil minimal baik. 

2. Ujian Multiple Choice Question (MCQ) dilakukan pada mata kuliah-mata kuliah dengan standar kelulusan 70. 

3. Penilaian Multisource Feedback (MSF) dilakukan pada modul-modul kerja dengan standar hasil minimal baik. 

4. Mini-Clinical Examination Exercise (CEX) dilakukan pada modul-modul kerja dengan standar hasil minimal baik. 

5. Ujian Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) dilakukan pada modul-modul kerja dan praktikum dengan standar hasil 

minimal memuaskan. 

6. Ujian Case Based Discussion (CBD) dilakukan pada modul-modul kerja dengan dengan standar hasil minimal memuaskan. 

7. Ujian portofolio dilakukan pada modul-modul kerja dengan dengan standar hasil minimal baik. Ujian CBD dan portofolio 

dapat saling menggantikan. 

8. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) dilakukan pada ujian akhir lokal dengan standar hasil minimal 

memuaskan. 

9. Audit Assesment: Dilakukan dalam laporan-laporan jaga dan presentasi kasus sulit dengan standar hasil minimal 

memuaskan. 

10. Teaching Observation: Dilakukan dalam pembimbingan terhadap peserta PSPD, presentasi tugas, atau presentasi laporan 

kasus. 
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3. STANDAR PENGHITUNGAN NILAI 

Nilai setiap mata kuliah/modul adalah tanggung jawab pengampunya. Nilai dihitung pada setiap akhir semester dan 

diserahkan kepada KPS untuk diolah menjadi Kartu  Hasil Studi (KHS). Pada akhir semester dilakukan yudisium semester. Seluruh 

peserta didik berhak mengetahui nilai akhirnya serta mengajukan pertanyaan atau keberatan terkait nilai akhir. 

Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya akan menerima rekapitulasi seluruh nilai akhir dan IPK akhir dalam 

bentuk transkrip nilai akhir saat KPS melakukan yudisium akhir. 

Standar penghitungan nilai secara umum didasarkan pada komponen-komponen berikut: 

1. Nilai ujian. 

2. Tugas wajib. 

3. Performa harian. 

4. Kehadiran. 

Standar penghitungan berbeda-beda untuk setiap bagian besar. 

1. Mata Kuliah Dasar Umum: Nilai akhir mata kuliah diberikan oleh pengampu mata kuliah. Komponen penentu nilai akhir modul 

adalah:  

- Kehadiran   : Kehadiran ≤90% dinyatakan mengulang modul. 

- Tugas wajib  (W) : Pengali 2. 

- Keaktifan (J) : Pengali 3. 

- Nilai ujian  (Num) : Pengali 5. 

Nilai akhir mata kuliah ditentukan dengan rumus : 

Nam = (2W + 3J + 5Num) / 10 

2. Mata Kuliah Neurologi Dasar: Nilai akhir mata kuliah diberikan oleh pengampu mata kuliah. Komponen penentu nilai akhir 

modul adalah:  

- Kehadiran   : Kehadiran ≤90% dinyatakan mengulang modul. 
- Tugas wajib  (W) : Pengali 2. 

- Keaktifan (J) : Pengali 3. 

- Nilai ujian  (Num) : Pengali 5. 

Nilai akhir mata kuliah ditentukan dengan rumus : 

Nam = (2W + 3J + 5Num) / 10 

3. Modul Kerja Penerapan Profesi: Nilai akhir modul diberikan oleh pengampu modul. Komponen penentu nilai akhir modul 

adalah:  

- Kehadiran    : Kehadiran ≤90% dinyatakan mengulang modul. 
- Tugas wajib  (W)  : Pengali 2. 

- Jurnal/referat/terjemahan (J) : Pengali 3. 

- Nilai ujian modul (Num) : Pengali 5. 

Komponen ujian modul mencakup : 

Komponen yang diuji Metode Ujian Frekuensi* Pengali Jumlah penguji 

Keterampilan pemeriksaan 
fisik (F) 

Mini CEX 1 2 2 – 3 

Keterampilan prosedural (P) DOPS 1 – 2 2 2 – 3 

Kasuistik (K) Portofolio, CBD  1 4 1 – 2 

Diagnosis, manajemen 
pasien, dan profesionalisme 
(D) 

OSCE 1 5 2 – 3 
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Sikap (S) Multi-source feedback 
evaluation form 

Teracak 3 1 – 3 

Rumus nilai ujian modul (Num) : 

Num = (2F + 2P + 4K + 5D + 3S) / 16 

- Nilai akhir modul ditentukan dengan rumus : 

Nam = (2W + 3J + 5Num) / 10 

4. Modul Kerja Penerapan Akademik: Aspek yang dinilai adalah : 

- Makalah   : proses pembuatan makalah dan pembimbingan, ketepatan waktu penyelesaian makalah. 

- Penyajian   : slide presentasi, teknik presentasi, dan ketepatan waktu presentasi.  

- Diskusi   : ketepatan menjawab, cara menjawab.   

- Sikap  : tata krama diskusi dalam diskusi dan penatalaksanaan pasien. 

5. Modul Praktikum Keterampilan Khusus: 

Nilai akhir modul diberikan oleh pengampu modul. Komponen penentu nilai akhir modul adalah:  

- Kehadiran    : Kehadiran ≤90% dinyatakan mengulang modul. 
- Tugas wajib  (W)  : Pengali 2. 

- Nilai ujian modul (Num) : Pengali 5. 

Komponen ujian modul mencakup : 

Komponen yang diuji Metode Ujian Frekuensi* Pengali Jumlah penguji 

Keterampilan prosedural (P) DOPS 1 – 2 2 2 – 3 

Sikap (S) Multi-source feedback 
evaluation form 

Teracak 3 1 – 3 

Rumus nilai ujian modul (Num) : 

Num = (2P + 3S) / 5 

- Nilai akhir modul ditentukan dengan rumus : 

Nam = (2W +  5Num) / 5 

 

4. SUPERVISI DAN UMPAN BALIK PESERTA DIDIK 

Supervisi 
Peserta didik program pendidikan dokter spesialis atau di rumah sakit dikenal dengan sebutan dokter residen, harus 

melakukan tugas pelayanan sebagai  bagian dari proses pembelajarannya. Sebagai peserta didik, residen terikat dengan peraturan 

yang berlaku di insitusi pendidikan dan sebagai pemberi layanan, residen terikat dengan peraturan rumah sakit. Residen dapat 

memberikan pelayanan di rumah sakit setelah melakukan pembuatan STR peserta didik (STR-P), pembuatan SIP khusus residen, 

dan pembuatan kredensi residen/pemberian kompetensi residen sesuai tahapannya. Dalam melakukan pelayanan, residen 

mendapatkan supervisi. 

Supervisi adalah tindakan mengawasi kegiatan tertentu dari seseorang yang secara hierarki memiliki jabatan lebih rendah. 

Dalam supervisi terhadap residen, terkandung makna mengawasi kemajuan akademik residen serta mengawasi residen dalam 

melakukan tindakan medis pada pasien. Supervisi dilakukan oleh tenaga pendidik berkualifikasi spesialis sesuai bidang yang 

ditekuni peserta didik. Tenaga pendidik yang melakukan supervisi disebut supervisor. 

Residen wajib menaati instruksi supervisor saat melakukan tindakan medis. Supervisor melakukan supervisi dalam berbagai 

tingkat supervisi, memberikan penilaian, dan bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan peserta didik Dengan 

demikian, supervisor harus mengetahui cara mengatasi masalah yang ditemui saat seorang peserta didik mengalami kendala dalam 

melakukan tindakan medis. 

Tingkatan supervisi ada tiga, yaitu: 



Buku Panduan Akademik PPDSN FK Unsrat revisi 2015 

 

30 | H a l a m a n  

1. Supervisi tinggi: dilakukan pada residen berkompetensi tahap pembealan. Supervisi dikerjakan dengan asistensi prosedur 

pemeriksaan klinis residen, mengaudit catatan kerja residen, mengobservasi tindakan prosedural nonspesialistik, dan 

memberikan demonstrasi terhadap tindakan prosedural spesialistik residen. 

2. Supervisi sedang: dilakukan pada residen berkompetensi tahap magang. Supervisi dikerjakan dengan obserasi prosedur 

pemeriksaan klinis residen, mengaudit catatan kerja residen, mengobservasi tindakan prosedural nonspesialistik, dan 

memberikan asistensi terhadap tindakan prosedural spesialistik residen. 

3. Supervisi rendah: dilakukan pada residen berkompetensi tahap mandiri. Supervisi dikerjakan dengan menyimak laporan 

pemeriksaan klinis residen, mengaudit catatan kerja residen, dan mengobservasi tindakan prosedural nonspesialistik dan 

spesialistik residen. 

Penilaian Komprehensif 
Penilaian dan telaah kinerja peserta didik merupakan proses formal di dalam pendidikan. Penilaian ini memastikan hasil 

supervisi yang cukup selama proses pendidikan dan merupakan kegiatan yang terus-menerus antara modul yang satu dengan 

modul lainnya dengan supervisor yang berbeda. Penilaian ini merupakan salah satu cara untuk memberi umpan balik konstruktif 

kepada para peserta didik. Penilaian komprehensif mencakup penilaian induksi di awal modul, telaah tengah waktu, dan penilaian 

akhir. Selain itu, secara keseluruhan, KPS dan seluruh tenaga pendidik melakukan pertemuan di awal pendidikan peserta didik 

untuk memberikan gambaran tentang proses pembelajaran, mementukan target pencapaian, strategi pencapaian, dan komitmen, 

serta menentukan Dosen Pembimbing Akademik. Saat waktu studi peserta didik telah mencapai setengah dari waktu studi normal 

KPS dan DPA juga melakukan evaluasi capaian peserta didik melalui data akademik, KHS, portofolio, dan buku log peserta didik. Di 

akhir waktu studi dilakukan juga penilaian untuk menentukan keberhasilan studi peserta didik. 

Seluruh hasil penilaian komprehensif harus dicatat di dalam log book dan atau portofolio. 

Penilaian Induksi 

 Peserta didik dan tenaga pendidik yang menjadi supervisor harus menyelenggarakan pertemuan untuk melakukan 

penilaian komprehensif, dimulai sejak awal modul untuk menyetujui pembelajaran selama berlangsungnya pendidikan, dan 

mengidentifikasi peluang pembelajaran yang ada di setiap stase. Telaah kemajuan pendidikan sepanjang pelaksanaan pendidikan 

akan membantu peserta didik untuk mengumpulkan dan menyusun rencana belajar.  

Telaah Tengah Waktu 

 Telaah tengah waktu ini dilaksanakan saat pertengahan modul. Peserta didik dievaluasi dengan beberapa cara untuk 

menilai pencapain belajarnya. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk memberikan  umpan balik. 

Penilaian Akhir 

Penilaian akhir adalah penilaian setelah peserta didik menyelesaikan modulnya. Di sini peserta didik diberi nilai dan 

komentar terkait hasil pembelajarannya dalam modul yang diikutinya. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan, keberatan, atau 

umpan balik terkait hasil penilaian akhir.  

Di akhir studinya, peserta didik akan dibuat yudisium akhir.  

Buku Log 

Program studi menyiapkan buku log bagi setiap peserta didik. Setiap peserta didik harus mengisi buku log ini secara teratur 

dan tertib, tentang setiap kegiatan yang telah dikerjakan olehnya. Supervisor harus membaca dan mencermati apa saja yang telah 

diisikan oleh peserta didik. Dari buku log ini dapat diketahui proses pendidikan berikut substansi apa saja yang telah ditempuh dan 

diperoleh setiap peserta didik. 

Portofolio 

Peserta didik wajib mencatat kasus-kasus yang pernah ditemui secara ringkas dan disimpan. Catatan tentang hal ini disebut 

portofolio. Portofolio disimpan oleh peserta didik dan dapat diminta saat ujian portofolio. 
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Umpan Balik 

Umpan balik adalah salah satu bagian dari proses penjaminan mutu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran dari sudut 

pandang peserta didik. Umpan balik dari peserta didik dikerjakan setiap akhir kuliah, modul, dan ujian. Pelaksanaannya di bawah 

koordinasi Tim Gugus Mutu PPDSN FK Unsrat.  
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BAB VIII. KURIKULUM 

 

1. PENJELASAN UMUM 

Kurikulum yang dipakai PPDSN FK Unsrat saat ini adalah Kurikulum PPDSN FK Unsrat revisi Tahun 2015. Kurikulum ini 

dijabarkan secara tersendiri dalam buku kurikulum. Kurikulum ini sendiri merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya yang 

dirasakan masih memiliki banyak kekurangan. Kurikulum dirancang agar dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan akademik 

dan pelatihan profesi peserta didik. 

Kurikulum saat ini masih dikembangkan dari model pendidikan spesialis Neurologi dengan pembobotan neurosains. Dengan 

demikian, meski tidak melaksanakan pendidikan magister neurosains, kegiatan perkuliahan tetap diadakan selain dari modul kerja, 

modul penerapan akademik, maupun praktikum.  

Kegiatan perkuliahan terutama untuk memberikan pengetahuan teoritis hingga batas kompetensi yang diharapkan yang 

nantinya diterapkan dalam modul kerja atau penerapan akademik. Pelatihan profesi diberikan dalam bentuk modul-modul kerja yang 

diberikan oleh masing-masing tim modul yang anggotanya diambil dari divisi-divisi terkait. Praktikum diberikan agar peserta didik 

memiliki kompetensi dasar untuk keterampilan neurologis khusus sebelum diterapkan dalam modul-modul kerja. 

Dalam kurikulum ini, pendidikan akan diselesaikan dalam waktu empat tahun atau delapan semester. Peserta didik harus 

menyelesaikan 120 SKS yang disebar dalam tiga tahap, lima bagian utama, dan 82 substansi kajian berupa mata kuliah/ modul. 

Peserta didik yang belum lulus pada salah satu dari substansi kajian di tahap tertentu tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya 

dan harus menyelesaikan tahap tersebut di semester berikutnya. 

Tiga tahap yang dilalui oleh peserta didik adalah: 

1. Tahap Pembekalan: Semester 1. 

2. Tahap Magang: Semester 2-6. 

3. Tahap Mandiri: Semester 7-8. 

Lima bagian utama dalam kurikulum peserta didik adalah: 

1. Mata kuliah dasar umum (MKDU). 

2. Mata kuliah neurologi dasar (MKND). 

3. Modul kerja penerapan profesi (MKPP). 

4. Modul kerja penerapan akademik (MKPA). 

5. Modul praktikum keterampilan khusus (MPKK). 

Lima bagian utama di atas dibagi ke dalam 82 substansi kajian berupa mata kuliah/modul. Untuk setiap substansi kajian 

ditetapkan tingkat kompetensi yang harus dicapai.  Penjabaran 82 substansi kajian ini ditulis dalam buku kurikulum. 

Ujian diberikan untuk menilai performa peserta didik di tiap mata kuliah atau modul. Ujian diberikan untuk mengevaluasi 

beberapa atau seluruh aspek berikut : 

1. Keterampilan pemeriksaan fisik. 

2. Keterampilan prosedural. 

3. Kasuistik. 

4. Diagnosis, manajemen pasien, dan profesionalisme. 

5. Sikap. 

6. Aplikasi pada komunitas (bila ada). 

7. Pengetahuan teoritis. 

Metode ujian : 
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1. Keterampilan pemeriksaan fisik : Mini Clinical Examination Evaluation (Mini CEX) 

2. Kasus : portofolio, Case based Discussion (CbD). 

3. Diagnosis, manajemen pasien, dan profesionalisme : Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 

4. Sikap : Multi-source feedback evaluation form. 

5. Pengetahuan teoritis : evaluasi sumatif dengan esai atau pilihan ganda. 
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2. MATRIKS KURIKULUM 

Semester 1 

 

  

SEMESTER/

NOMOR

I

1 Kuliah Etika ,Hukum Kedokteran & Kedokteran Berbasis Bukti 4 MKDU-001 1 Seluruh peserta Ruang Kuliah 16 jam kuliah RT Tatap muka

2 Kuliah Metodologi Penelitian & Statistik 4 MKDU-002 1 Seluruh peserta Ruang Kuliah 16 jam kuliah PPDS Tatap muka

3 Kuliah Neuroanatomi 4 MKND-001 2 Seluruh peserta Ruang Kuliah 32 jam kuliah TR Tatap muka

4 Kuliah Neuropatologi-Biologi Molekular & Neurosains-Imunologi 3 MKND-002 1 Seluruh peserta Ruang Kuliah 24 jam kuliah MP Tatap muka

5 Kuliah Neurofarmakologi & Neurotoksikologi 4 MKND-003 1 Seluruh peserta Ruang Kuliah 8 jam kuliah CM Tatap muka

6 Kuliah Gangguan kesadaran 4 MKND-004 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 8 jam kuliah MK/ JM Tatap muka

7 Kuliah Neuroendokrinologi 4 MKND-005 1 8 Seluruh peserta Ruang Kuliah 8 jam kuliah DN Tatap muka

8 Modul Penerapan Profesi I: Rawat Inap Dasar 4 MKPP-001 6 1 – 2/ rotasi Bangsal & kelas F, Anggrek I, dan Anggrek II 6 bulan stase AM Praktik kerja

9 Modul Penerapan Profesi II: Jaga Pratama (1a) 4 MKPP-002 2 8 1 – 2/ jaga UGD Orientasi 6 bulan stase jaga AM Praktik kerja

10 Skills lab  1: Anamnesis & Pemeriksaan Neurologis 4 MPKK-001 1 Seluruh peserta Lab 4x4 jam praktikum AM Praktik simulasi

11 Skills lab  2: Pungsi Lumbal & Analisis Cairan Serebrospinalis 4 MPKK-002 1 2 Seluruh peserta Lab 4x4 jam praktikum AM/ GW Praktik simulasi

18

TAHAP I: PEMBEKALAN 

MATA AJAR/MODUL KOMPETENSI KODE SKS
TOTAL 

SKS

JUMLAH 

PESERTA
LOKASI LAMA PJ METODE
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Semester 2 

 

  

SEMESTER/ 

NOMOR
MATA AJAR/MODUL KOMPETENSI KODE SKS

TOTAL 

SKS

JUMLAH 

PESERTA
LOKASI LAMA PJ METODE

II

1 Kuliah Tumor SSP, Komplikasi Kanker Sistemik, & Komplikasi Terapi Kanker 4 MKND-006 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 8 jam kuliah RT Tatap muka

2 Kuliah Gangguan Metabolik & Toksik 4 MKND-007 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 8 jam kuliah WK Tatap muka

3 Kuliah Gangguan Sistem Visual,Saraf-Saraf Kranialis&Neurootologi 4 MKND-008 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 24 jam kuliah MT Tatap muka

4 Kuliah Stroke & Gangguan Neurovaskular Lainnya 4 MKND-009 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 16 jam kuliah MK/ RK Tatap muka

5 Kuliah Neurotraumatologi 4 MKND-010 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 16 jam kuliah DN Tatap muka

6 Kuliah Komplikasi Neurologis dari Imunosupresi 4 MKND-011 1 6 Seluruh peserta Ruang kuliah 8 jam kuliah AM Tatap muka

7 Modul Penerapan Profesi III: Rawat Inap Neurovaskular 4 MKPP-003 3 1 – 2/ rotasi Bangsal & Kelas F Neuro, THT, Konsul Div isi 3 bulan stase MT Praktik kerja

8 Modul Penerapan Profesi IV: Rawat Inap Neuroonkologi 4 MKPP-004 3 1 – 2/ rotasi Bangsal & Kelas F Neuro, THT, A, Konsul Div isi 3 bulan stase RT Praktik kerja

9 Modul Penerapan Profesi V: Jaga Pratama (1b) 4 MKPP-005 2 8 1 – 2/ jaga UGD Non Trauma 6  bulan stase AM Praktik kerja

10 Modul Penerapan Akademik I 4 MKPA-001 1 Sesuai syarat Ruang kuliah 3 bulan CM

Konsultasi & presentasi 

lapkas

11 Modul Penerapan Akademik II 4 MKPA-002 1 2 Sesuai syarat Ruang kuliah 3 bulan CM

Konsultasi & presentasi 

lapkas

16

TAHAP II: MAGANG
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Semester 3 

 

  

SEMESTER/ 

NOMOR
MATA AJAR/MODUL KOMPETENSI KODE SKS

TOTAL 

SKS

JUMLAH 

PESERTA
LOKASI LAMA PJ METODE

III

1 Kuliah Neurogenetika 4 MKND-012 1 Seluruh peserta Ruang Kuliah 8 jam kuliah HK Tatap muka

2 Kuliah Neuroimaging  & TCD 4 MKND-013 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 8 jam kuliah RT Tatap muka

3 Kuliah Neuroinfeksi, demielinisasi, dan vaskulitis,Gangguan Cairan Serebrospinal 4 MKND-014 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 24 jam kuliah AM Tatap muka

4 Kuliah Gangguan Kolumna Vertebralis, Medula Spinalis, Radiks, dan Cedera Spinal 4 MKND-015 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 8 jam kuliah WK Tatap muka

5 Kuliah Gangguan Sistem Saraf Tepi & Penyakit Motor-neuron 4 MKND-016 1 5 Seluruh peserta Ruang kuliah 16 jam kuliah CM Tatap muka

6 Modul Penerapan Profesi VI: Rawat Inap Neurotrauma 4 MKPP-006 3 1 – 2/ rotasi Bangsal & Kelas F Neuro, THT, A, Konsul Div isi 3 bulan stase DN Praktik kerja

7 Modul Penerapan Profesi VII: Rawat Inap Neuroinfeksi, Neuroimunologi, & Neuro-AIDS 4 MKPP-007 3 1 – 2/ rotasi
Bangsal & Kelas F Neuro, THT, F Isolasi, Delima, Konsul 

Div isi 3 bulan stase AM Praktik kerja

8 Modul Penerapan Profesi VIII: Jaga Madia (2a) 4 MKPP-008 2 8 1 – 2/ jaga Bangsal, Konsul Rawat Inap 6 bulan stase jaga AM Praktik kerja

9 Skills lab  3: Pemeriksaan TCD & USG 4 MPKK-003 1 1 Seluruh peserta Lab 4x4 jam praktikum MT Praktik simulasi

10 Modul Penerapan Akademik III 4 MKPA-003 1 Sesuai syarat Ruang kuliah 3 bulan CM

Konsultasi & presentasi 

lapkas

11 Modul Penerapan Akademik IV 4 MKPA-004 1 2 Sesuai syarat Ruang kuliah 3 bulan CM

Konsultasi & presentasi 

lapkas

16
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Semester 4 

SEMESTER/ 
NOMOR 

MATA AJAR/MODUL KOMPETENSI KODE SKS 
TOTAL 

SKS 
JUMLAH 
PESERTA 

LOKASI LAMA PJ METODE 

IV                     

1 Kuliah Gangguan Tidur 4 
MKND-

017 1   
Seluruh 
peserta Ruang kuliah 

16 jam 
kuliah MK Tatap muka 

2 
Kuliah Gangguan Fungsi Luhur & Perilaku, Neuropsikologi 
& Neurobehavior 4 

MKND-
018 1   

Seluruh 
peserta Ruang kuliah 

24 jam 
kuliah MP Tatap muka 

3 Kuliah Neurorestorasi 4 
MKND-

019 1   
Seluruh 
peserta Ruang kuliah 

8 jam 
kuliah MP Tatap muka 

4 Kuliah Gangguan Otot 4 
MKND-

020 1   
Seluruh 
peserta Ruang kuliah 

16 jam 
kuliah TR Tatap muka 

5 Kuliah Gangguan Sistem Saraf Autonom & Neurourologi 4 
MKND-

021 1   
Seluruh 
peserta Ruang kuliah 

16 jam 
kuliah 

MT/ 
MJ Tatap muka 

6 Kuliah Epilepsi 4 
MKND-

022 1 6 
Seluruh 
peserta Ruang kuliah 

16 jam 
kuliah 

WK/ 
MJ Tatap muka 

7 Modul Penerapan Profesi IX: Jaga Madia (2b) 4 
MKPP-

009 2   1 – 2/ jaga UGD Trauma 
6 bulan 

stase jaga AM Praktik kerja 

8 Modul Epilepsi 4 
MKPP-

010 2   
1 – 2 / 
rotasi Poliklinik, Bangsal, Konsul Divisi 

1 bulan 
stase WK Praktik kerja 

9 Modul Saraf Tepi 4 
MKPP-

011 1   
1 – 2 / 
rotasi Poliklinik, Bangsal, Konsul Divisi 

1 bulan 
stase HK Praktik kerja 

10 Modul Neuroftalmologi & Neurotologi 4 
MKPP-

012 2   
1 – 2 / 
rotasi Poliklinik, Bangsal, Konsul Divisi 

2 bulan 
stase MT Praktik kerja 

11 Modul Neurobehaviour 4 
MKPP-

013 2 9 
1 – 2 / 
rotasi Poliklinik, Bangsal, Konsul Divisi 

2 bulan 
stase MP Praktik kerja 

12 Skills lab 4: Pemeriksaan Neurobehaviour 4 
MPKK-

004 1 1 
Seluruh 
peserta Lab 

4x4 jam 
praktikum MP 

Praktik 
simulasi 

13 Modul Penerapan Akademik V 4 
MKPA-

005 1 1 
Sesuai 
syarat Ruang kuliah 3 bulan CM 

Konsultasi & 
presentasi 

lapkas 

          17           
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Semester 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEMESTER/ 

NOMOR
MATA AJAR/MODUL KOMPETENSI KODE SKS

TOTAL 

SKS

JUMLAH 

PESERTA
LOKASI LAMA PJ METODE

V

1 Kuliah Neuropediatri 4 MKND-023 1 Seluruh peserta Ruang Kuliah 16 jam kuliah CM Tatap muka

2 Kuliah Nyeri 4 MKND-024 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 16 jam kuliah TR Tatap muka

3 Kuliah Nyeri Kepala 4 MKND-025 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 16 jam kuliah TR Tatap muka

4 Kuliah Parkinsonisme & Gangguan Gerak 4 MKND-026 1 4 Seluruh peserta Ruang kuliah 16 jam kuliah RT Tatap muka

5 Modul Penerapan Profesi X: Rawat Jalan 4 MKPP-014 2 2 – 3/ rotasi Poliklinik, Bangsal, Konsul Div isi 2 bulan stase RT Praktik kerja

6 Modul Tata Kelola Holistik I: Rawat Bersama 4 MKPP-015 1 1 – 2 / rotasi Rawat Bersama 1 bulan stase WK Praktik kerja

7 Modul Tata Kelola Holistik II: Neurologi Komunitas 4 MKPP-016 1 1 – 2 / rotasi RS PK & RS Noongan 1 bulan stase MK Praktik kerja

8 Modul Penerapan Profesi XI: Jaga Utama (3a) 4 MKPP-017 3 1 – 2/ jaga Bangsal, konsul ruang perawatan intensif 6 bulan stase AM Praktik kerja

9 Modul Nyeri & Nyeri Kepala 4 MKPP-018 1 1 – 2 / rotasi Poliklinik, Bangsal, Konsul Div isi 1 bulan stase TR Praktik kerja

10 Modul Gangguan Gerak 4 MKPP-019 1 9 1 – 2 / rotasi Poliklinik, Bangsal, Konsul Div isi 1 bulan stase RT Praktik kerja

11 Skills lab  5: Penyuntikan Pada Kasus-kasus Neurologi 4 MPKK-005 1 Seluruh peserta Lab 4x4 jam praktikum TR Praktik simulasi

12 Skills lab  6: Pemeriksaan Neuropediatri 4 MPKK-006 1 2 Seluruh peserta Lab 4x4 jam praktikum CM Praktik simulasi

13 Modul Penerapan Akademik VI 4 MKPA-006 1 1 Sesuai syarat Ruang kuliah 3 bulan CM

Konsultasi & presentasi 

lapkas

16
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Semester 6 

 

 

 

  

SEMESTER/ 

NOMOR

VI

1 Kuliah Neurointervensi Vaskular & Bedah Saraf 3 MKND-027 1 Seluruh peserta Ruang kuliah 16 jam kuliah MK Tatap muka

2 Kuliah Pengantar Neurofisiologi Klinis 4 MKND-028 1 2 Seluruh peserta Ruang kuliah 16 jam kuliah HK Tatap muka

3 Modul Penerapan Profesi XII: Jaga Utama (3b) 4 MKPP-020 3 1 – 2/ rotasi UGD Resusitasi, Konsul UGD, Chief UGD 6 bulan stase jaga AM Praktik kerja

4 Modul Penerapan Elektroensefalografi & Sleep Study 4 MKPP-021 1 1 – 2/ rotasi Poliklinik, konsul EEG 1 bulan stase HK Praktik kerja

5 Modul Penerapan Elektroneuromiografi & Potensial Cetusan 4 MKPP-022 1 1 – 2/ rotasi Poliklinik, konsul EMG & EP 1 bulan stase CM Praktik kerja

6 Modul Terintegrasi: Neuroemergensi 4 MKPP-023 2 2 – 3/ rotasi UGD 2 bulan stase MT Praktik kerja

7 Modul Terintegrasi: Neuropsikiatri 4 MKPP-024 1 1 – 2/ rotasi RS Ratumbuysang 1 bulan stase RT Praktik kerja

8 Modul Terintegrasi: Neuroimaging 4 MKPP-025 1 9 1 – 2/ rotasi RS W Mongisidi 1 bulan stase WK Praktik kerja

9 Skills lab  7: Pemeriksaan EMG & potensial cetusan 4 MPKK-007 1 Seluruh peserta Lab 4x4 jam praktikum CM Praktik simulasi

10 Skills lab  8: Pemeriksaan EEG 4 MPKK-008 1 2 Seluruh peserta Lab 4x4 jam praktikum HK Praktik simulasi

11 Modul Penerapan Akademik VII 4 MKPA-007 1 Sesuai syarat Ruang kuliah 3 bulan CM

Konsultasi & presentasi 

lapkas

12 Modul Penerapan Akademik VIII 4 MKPA-008 1 2 Sesuai syarat Ruang kuliah 3 bulan CM

Konsultasi & presentasi 

lapkas

15

PJ METODEMATA AJAR/MODUL KOMPETENSI KODE SKS
TOTAL 

SKS

JUMLAH 

PESERTA
LOKASI LAMA
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Semester 7 

 

  

SEMESTER/

NOMOR

VII

1 Modul Tata Kelola Stroke Komprehensif 4 MKPP-026 1 1 – 2/ rotasi Stroke Unit 1 bulan stase MK Praktik kerja

2 Modul Tata Kelola Holistik III: Chief 1 4 MKPP-027 1 2 – 3/ rotasi Brain Center, Pasien Baru & Konsul, EEG & EMG (rotasi) 1 bulan stase Sesuai stase Praktik kerja

3 Modul Penerapan Profesi XIII: Jaga Mandiri (4a) 4 MKPP-028 3 1 – 2/ jaga Jaga dan Konsul Nyiur & B, Chief Jaga 6 bulan stase jaga AM Praktik kerja

4 Modul Terintegrasi: Penyakit Dalam 4 MKPP-029 1 1 – 2/ rotasi Interna, ICCU 1 bulan stase MK Praktik kerja

5 Modul Terintegrasi: Neurointensif 4 MKPP-030 1 7 1/ rotasi ICU 1 bulan stase MP Praktik kerja

6 Modul Penerapan Akademik IX: Proposal Tesis 4 MKPA-009 3 3 Sesuai syarat Ruang kuliah 3 bulan MP

Konsultasi & presentasi 

lapkas

10

LAMA PJ METODE

TAHAP IV: MANDIRI

MATA AJAR/MODUL KOMPETENSI KODE SKS
TOTAL 

SKS

JUMLAH 

PESERTA
LOKASI
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Semester 8 

  

SEMESTER/N

OMOR
MATA AJAR/MODUL KOMPETENSI KODE SKS

TOTAL 

SKS

JUMLAH 

PESERTA
LOKASI LAMA PJ METODE

VIII

1 Modul Tata Kelola Holistik IV: Chief 2 4 MKPP-031 3 1 – 3/ rotasi
Bangsal (Chief), B & Nyiur, RS Babel, RS Bethesda 

(rotasi) 3 bulan stase Sesuai stase Praktik kerja

2 Modul Penerapan Profesi XIV: Jaga Mandiri (4b) 4 MKPP-032 3 1 – 2/ jaga Jaga dan Konsul Nyiur & B, Chief Jaga, Jaga RS jejaring 6 bulan stase jaga AM Praktik kerja

3 Modul Penerapan Intervensi Nyeri & Transcranial Dopller 4 MKPP-033 1 1/ rotasi Ruang tindakan poliklinik & TCD 1 bulan stase TR Praktik kerja

4 Modul Observasi Intervensi Vaskular 3 MKPP-034 1 8 1/ rotasi Cath lab, RS Fatmawati 1 bulan stase MT Observasi

5 Modul Penerapan Akademik X: Seminar Hasil Tesis 4 MKPA-010 4 4 Sesuai syarat Ruang Kuliah 4 bulan MP

Konsultasi & presentasi 

proposal tesis

12

120Total SKS 8 Semester



Buku Panduan Akademik PPDSN FK Unsrat revisi 2015 

 

42 | H a l a m a n  

Kompetensi Keterampilan Prosedural Yang Harus Dikuasai 
Pada beberapa modul/ stase terdapat kompetensi keterampulan prosedural yang harus dikuasai. Tabel 1 memperlihatkan perincian 

kompetensi tersebut. 

TABEL 1.  KOMPETENSI KETERAMPILAN PROSEDURAL YANG HARUS DIKUASAI 
Modul/Stase Kompetensi Metode Syarat 

Neurotraumatologi - Pemeriksaan TOAG 
- Penilaian ASIA/IMSOP 

Metode demonstrasi dan simulasi dan 
pemeriksaan pasien 

10 kali 
10 kali 

Neuroinfeksi - Pungsi lumbal 
- Analisis cairan serebrospinalis rutin 
- Pewarnaan tinta India 
- Pewarnaan Gram 
- Pewarnaan BTA 

Metode demonstrasi & simulasi, pemeriksaan 
pasien, penggunaan alat laboratorium 

70 kali 
10 kali 
5 kali 
5 kali 
5 kali 

Neuroemergensi & 
Intesif 

- Pengelolaan jalan nafas : manuver jaw 
thrust & chin lift 

- Pengelolaan jalan nafas : suction & finger 
swipe 

- Pengelolaan jalan nafas : pemasangan 
pipa orofaring 

- Pengelolaan jalan nafas : pemasangan 
pipa endotrakeal 

- Pengelolaan jalan nafas : pemasangan 
LMA 

- Resusitasi jantung paru 
- Pemasangan dan pelepasan collar neck 
- Pemeriksaan saturasi oksigen 
- Pemasangan NGT 
- Pemasangan kateter foley 
- Pemasangan jalur intravena perifer 
- Pemasangan jalur intravena sentral 
- Pungsi vena 
- Pungsi arteri untuk pemeriksaan gas 

darah 

Metode demonstrasi & simulasi, tindakan 
pada pasien 

50 kali 
 
50 kali 
 
50 kali 
 
10 kali 
 
10 kali 
 
50 kali 
50 kali 
 
100 kali 
20 kali 
20 kali 
20 kali 
5 kali 
20 kali 
10 kali 
 

Laboratorium EEG - Teknik memasang elektroda 
- Set up alat 
- Teknik melakukan pemeriksaan EEG 
- Membaca EEG tahap dasar 

Metode demonstrasi, tindakan pada pasien 115 kali 
115 kali 
115 kali 
115 kali 

Laboratorium EMG - Teknik memasang elektroda 
- Set up alat 
- Teknik melakukan pemeriksaan EMG dan 

EP 
- Membaca EMG dan EP 

Metode demonstrasi, tindakan pada pasien 70 kali 
70 kali 
70 kali 
 
70 kali 

Laboratorium 
Neurosonologi 

- Set up alat 
- Teknik melakukan pemeriksaan TCD/DCV 
- Membaca TCD/DCV 
- Pengenalan USG neuromuskuloskeletal 

dan USG guided injection 

Metode demonstrasi, tindakan pada pasien, 
video 

5 kali 
5 kali 
 
10 kali 
 

Neurobehaviour - MMSE 
- MOCA-INA 
- CDT 
- TMT A & B 
- Tes Token 
- Tes Tadir 
- Pemeriksaan Cerad 
- Pemeriksaan neuropsikologi lengkap 

Metode demonstrasi & simulasi, tindakan 
pada pasien 

20 kali 
20 kali 
15 kali 
15 kali 
15 kali 
10 kali 
15 kali 
5 kali 

Neuropediatri - Pemeriksaan fisik neurologis pada anak 
- Pemeriksaan neurobehaviour pada anak 
- Pemeriksaan Denver 

Metode demonstrasi, video, tindakan pada 
pasien 

30 kali 
30 kali 
30 kali 

Nyeri - Penyuntikan ekstraartikular Metode demonstrasi, video, tindakan pada 
pasien 

10 kali 

 

3. PENYUSUNAN MODUL DAN BAHAN AJAR 

Modul pembelajaran merupakan satuan program pembelajaran terkecil yang berisi satu substansi kajian dari kurikulum dan 

bersifat self-instructional tetapi tertuntun dan memiliki tenggat waktu penyelesaian. 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik PPDS neurologi dalam kegiatan pembelajaran. 

Bahan ajar disusun berdasarkan silabus dan kerangka mata kuliah/modul. 

Pada awalnya, KPS mendata modul yang telah dibuat KNI dan yang belum lalu menyampaikan program pembuatan modul dan bahan 

ajar dalam rapat bagian. Rapat Bagian menetapkan modul dan bahan ajar yang akan dibuat oleh setiap tim mata kuliah/modul. KPS 

menentukan kerangka mata kuliah/modul dan menyampaikannya ke seluruh tenaga pendidik. Kerangkanya adalah sebagai berikut: 
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1. Mata Kuliah: Semester-Judul Mata Kuliah-Kompetensi-Nomor Kode/SKS-Deksripsi Singkat-Penanggung Jawab-Staf Pengajar-

TIU-TIK-Pokok Bahasan-Subpokok Bahasan-Metode-Estimasi Waktu-Evaluasi-Kepustakaan 

2. Modul Kerja Penerapan Profesi: Semester-Judul Modul-Tingkat Penguasaan-Nomor Kode/SKS-Deksripsi Singkat-Penanggung 

Jawab-Staf Pengajar-TIU-TIK-Kurikulum KNI Yang Diaplikasikan-Sumber Modul-Metode-Penilaian-Lama Modul-Kepustakaan 

3. Modul Kerja Penerapan Akademik: Semester-Judul Modul-Tingkat Penguasaan-Nomor Kode/SKS-Deksripsi Singkat-Penanggung 

Jawab-Staf Pengajar-TIU-TIK-Sumber Modul-Metode-Penilaian-Lama Modul-Kepustakaan 

4. Modul Praktikum Keterampilan Khusus: Semester-Judul Mata Kuliah-Tingkat Penguasaan-Nomor Kode/SKS-Deksripsi Singkat-

Penanggung Jawab-Staf Pengajar-TIU-TIK-Pokok Bahasan-Subpokok Bahasan-Metode-Estimasi Waktu-Evaluasi-Kepustakaan 

Setiap tim modul membuat kerangka modul mengikuti kerangka yang sudah ditentukan. KPS menentukan kerangka bahan ajar mata 

kuliah dan menyampaikannya ke seluruh tenaga pendidik. Kerangkanya adalah sebagai berikut: 

1. Judul 

2. Nama penulis 

3. Visi PPDSN FK Unsrat 

4. Tujuan Instruksional Umum. 

5. Tujuan Instruksional Khusus dan Uraian Silabus. 

6. Materi Utama. 

7. Penutup. 

Setiap tim modul membuat bahan ajar dalam bentuk slide presentasi mengikuti kerangka yang sudah ditentukan. Modul dan bahan ajar 

yang sudah selesai dikumpulkan kepada KPS. KPS bersama para tenaga pendidik mengembangkan modul-modul menjadi suatu silabus 

yang dimuat dalam buku kurikulum lalu mengembangkan bahan-bahan ajar menjadi suatu buku ajar. 
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BAB IX. PESERTA DIDIK 

 

1. SITUASI PESERTA DIDIK TERBARU 

Asal peserta didik bervariasi. Tidak dari Universitas Sam Ratulangi saja. Saat ini tercatat peserta PPDSN FK Unsrat berasal dari 

12 Fakultas Kedokteran di Indonesia. Pendaftar sendiri berasal dari 15 Fakultas Kedokteran (Gambar 1). Ini membuktikan bahwa Kota 

Manado cukup nyaman untuk menjadi tempat belajar bagi orang dari luar daerah dan suasana pembelajaran di program studi juga cukup 

baik. Meskipun demikian, terlihat juga bahwa lulusan FK Unsrat masih mendominasi karena meliputi hampir 50% dari total peserta didik.  

 

 

                       Gambar 1. Asal Peserta Didik PPDSN FK Unsrat 2016. 

Sumber: Profil PPDSN FK Unsrat 2016 (2016). 

 

Peminat PPDSN FK Unsrat hingga tahun ini cukup besar meski tidak sebesar program studi - program studi mayor. Peminat 

secara umum meningkat (Gambar 2). Pada tahun 2014 terdapat 15 peminat dan tahun 2016 tercatat 22 peminat.  

 

 

Gambar 2. Perbandingan peminat dan yang lulus ujian masuk PPDSN FK Unsrat tahun 2014-2016. 

Sumber: Profil PPDSN FK Unsrat 2016 (2016). 

Untuk mempertahankan kualitas proses pembelajaran maka selalu dilakukan analisis kuota untuk menentukan kuota penerimaan 

tiap semester. Per Desember 2014 rasio tenaga pendidik dan peserta didik masih normal (<1:3). Ada 10 tenaga pendidik dan 37 peserta 

didik.  
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Profil peserta didik dan lulusan sejak tahun akademik ganjil 2013/2014 sampai tahun akademik genap 2015/2016 mengalami 

peningkatan daya tamping maupun jumlah peserta yang ikut seleksi walaupun pada tahun akademik ganjil 2014/2015 tidak menerima 

peserta didik baru (Tabel 2 dan Tabel 3). 

TABEL 2. PROFIL PESERTA DIDIK DAN LULUSAN TAHUN 2013-2016 

Tahun Akademik Daya 
Tampung 

Jumlah Calon Peserta didik Jumlah Peserta 
didik Baru 

Jumlah Total 
Peserta didik Ikut Seleksi Lulus Seleksi 

Ganjil 2013/2014 6 7 6 6 28- 

Genap 2013/2014 5 8 3 3 31 

Ganjil 2014/2015 - - - - - 

Genap 2014/2015 10 9 6 6 37 

Ganjil 2015/2016 8 11 7 7 42 

Genap 2015/2016 7 11 7 7 44 

Jumlah 36 46 29 29 44 

Sumber: Profil PPDSN FK Unsrat 2016 (2016) 

TABEL. 3. JUMLAH PESERTA DIDIK TAHUN 2011-2016 
Tahun 
Masuk 

Jumlah Peserta didik per Angkatan  Jumlah 
Lulusan * 

Ganjil 
2011/2012 

Genap 
2011/2012 

Ganjil 
2012/2013 

Genap 
2012/2013 

Ganjil 
2013/2014 

Genap 
2013/2014 

Ganjil 
2014/2015 

Genap 
2014/2015 

Ganjil 
2015/2016 

Genap 
2015/2016 

 

Ganjil 
2011/2012 

6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 5 

Genap 
2011/2012 

 8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 

Ganjil 
2012/2013 

 6 6 6 6 6 6 6 6 0 

Genap 
2012/2013 

 2 2 2 2 2 2 2  

Ganjil 
2013/2014 

 6 6 6 6 6 6  

Genap 
2013/2014 

 3 3 3 3 3  

Ganjil 
2014/2015 

 - - - 0  

Genap 
2014/2015 

 6 6 6  

Ganjil 
2015/2016 

 7 7  

Genap 
2015/2016 

 7  

*) s.d. Semester Genap 2015/2016 

Sumber: Profil PPDSN FK Unsrat 2016 (2016) 

 Jumlah peserta didik mengalami peningkatan sebanyak 44 orang hingga tahun akademik genap 2015/2016 walaupun tidak ada 

penerimanaan peserta didik yang baru pada tahun akademik ganjil 2014/2015 dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 7 orang pada 

tahun akademik yang sama (Tabel. 3). 

 

2. PENERIMAAN/REKRUTMEN PESERTA DIDIK 

Prosedur Penerimaan Peserta Didik 
Sistem rekrutmen calon peserta didik PPDS Neurologi FK Unsrat menggunakan suatu pedoman yang meliputi seluruh 

persyaratan dan tata cara pelaksanaan penerimaan dibawah tanggung jawab Rektor. Pedoman ini adalah Peraturan Rektor Universitas 

Sam Ratulangi tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.  

Penerimaan calon peserta PPDS FK Unsrat dilakukan dua kali per tahun yaitu pada periode penerimaan bulan April dan bulan 

Oktober. Penerimaan peserta PPDS Neurologi FK Unsrat dilakukan pertama kali pada semester ganjil 2011/2012. Rektor menetapkan 

Panitia Seleksi Penerimaan Peserta PPDS dua kali per tahun melalui SK Rektor. Panitia seleksi ini terdiri dari Dekan, para KPS PPDS 

FK Unsrat ditambah beberapa tenaga pendidik dari PPDS-PPDS yang ada dan tenaga kependidikan.  

Sebelum dibuat SK, rektorat akan meminta nama-nama tambahan dari setiap program studi untuk dimasukkan ke dalam 

kepanitiaan. Nama-nama tersebut bersama Dekan FK Unsrat dan para KPS PPDS FK Unsrat akan menjadi Panitia Seleksi Penerimaan 

Peserta PPDS. 

Panitia seleksi bertanggung jawab menyelenggarakan seleksi dari tahap pendaftaran hingga judisium hasil seleksi dan 

melaporkan hasilnya pada Rektor Unsrat. Rekrutmen peserta didik di PPDS Neurologi FK Unsrat juga harus mengikuti sistem ini.  

Sebelum prosedur seleksi dimulai, KPS Neurologi FK Unsrat membuat analisis kuota peserta didik baru. Analisis kuota ini 

disampaikan pada Dekan FK Unsrat untuk dijadikan bahan pertimbangan pada proses seleksi penerimaan peserta PPDS.  
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Setelah SK Rektor diterbitkan, panitia akan mulai bekerja. Dalam rapat awal akan dibahas mengenai pengumuman penerimaan 

calon peserta didik, jadwal seleksi, penilaian, yudisium, dan masalah-masalah lain yang mungkin ditemui. 

Selanjutnya dilakukan pengumuman penerimaan calon peserta didik lewat laman www.unsrat.ac.id. Dalam pengumuman tersebut 

akan dijelaskan tentang periode pendaftaran dan kriteria calon peserta didik. 

Pada dasarnya proses seleksi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu seleksi berkas, tes kesehatan, dan tes akademik. Calon peserta 

yang tidak lulus di tahap pertama tidak dapat melanjutkan ke tahap ke dua dan seterusnya. Para calon peserta mengikuti seleksi berkas 

hingga tes kesehatan secara bersama di tingkat fakultas. Tes akademik dilaksanakan di program studi masing-masing.   

Seleksi berkas dilakukan di tingkat fakultas oleh TK-PPDS FK Unsrat. Semua calon peserta PPDS harus mendaftar secara online 

dan melakukan pendaftaran ulang secara langsung di sekretariat penerimaan di FK Unsrat sesuai jadwal. Saat pendaftaran ulang, para 

calon memasukkan bukti pendaftaran online ke sekretariat penerimaan.  Calon peserta PPDS berstatus Aparatur Sipil Negara dari 

Kementerian Kesehatan yang mendaftar melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan secara online dan telah lulus verifikasi 

berkas di kementerian harus membawa semua berkas cetak online saat mendaftar ulang. Calon peserta didik PPDS dari swasta, 

perorangan, dan kementerian lainnya dapat mendaftar langsung secara online dan membawa berkas-berkasnya saat mendaftar ulang. 

Saat pendaftaran ulang, calon peserta PPDS kemudian mengisi formulir pendaftaran dari fakultas secara lengkap dan memasukkan 

semua berkas. Calon peserta yang berkasnya memenuhi syarat diumumkan di laman www.unsrat.ac.id dan diminta untuk mengikuti tes 

kesehatan.  

Tes kesehatan berupa tes kesehatan jasmani dan rohani (MMPI) dilaksanakan di RSUP Prof. dr. R.D. Kandou berdasarkan 

perjanjian kerjasama. Hasil tes kesehatan diplenokan oleh tim pemeriksa dari RSUP Prof. dr. R.D. Kandou. Hasil tersebut dikirimkan ke 

Panitia Seleksi dan diplenokan kembali. Hasil tes kesehatan diumumkan pada para calon peserta. Calon peserta yang lulus tes 

kesehatan akan mengikuti tes akademik di program studi pilihannya masing-masing.  

Untuk calon peserta yang lulus seleksi kesehatan dan memilih PPDS Neurologi maka diadakan seleksi akademik di Bagian 

Neurologi FK Unsrat. Seleksi akademik di PPDS Neurologi FK Unsrat terbagi atas tes tulisan (pilihan ganda) dan tes lisan (wawancara, 

simulasi ujian kasus, dan kemampuan neurobehavior). Ujian dikerjakan oleh KPS bersama tenaga pendidik yang termasuk dalam panitia 

seleksi. Penguji akan memberikan penilaian sesuai formulir penilaian. Pada ujian lisan, setiap calon peserta diuji oleh minimal dua 

penguji. Selanjutnya hasilnya akan direkapitulasi oleh KPS ke dalam tabel sistem skoring terstandar untuk menentukan kelulusan dan 

peringkat. Hal-hal yang dinilai diterjemahkan dalam skor. Hasil ini akan diplenokan dalam rapat Bagian terkait penerimaan peserta PPDS 

Neurologi FK Unsrat. Hasil rapat pleno penerimaan peserta PPDS Neurologi FK Unsrat tersebut akan dikirimkan pada Ketua Panitia 

untuk diteruskan pada Rektor Unsrat. Keputusan akhir penerimaan calon peserta didik dilakukan oleh panitia seleksi sesuai dengan hasil 

peringkat dari ujian yang sudah dilalui dan kuota.  

Rektor Unsrat mengeluarkan SK Penerimaan Peserta PPDS FK Unsrat yang diumumkan dalam judisium hasil seleksi 

penerimaan peserta PPDS FK Unsrat oleh Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Peserta PPDS FK Unsrat. Pengumuman hasil ujian juga 

diumumkan lewat laman resmi Universitas Sam Ratulangi www.unsrat.ac.id. 

Setelah calon peserta didik dinyatakan lulus, maka calon peserta didik diwajibkan melakukan registrasi calon peserta didik baru di 

lingkungan FK Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan serta menyelesaikan persyaratan 

administratif dan membayar biaya operasional pendidikan yang besarannya ditetapkan lewat SK Rektor. 

Proses penerimaan ini didokumentasikan dalam laporan ketua panitia kepada Rektor. Untuk PPDS Neurologi FK Unsrat, surat 

analisis kuota, berkas calon peserta, hasil ujian calon peserta, hasil skoring calon peserta, notulen rapat penerimaan, dan surat hasil 

akhir tes akademik di program studi diarsipkan oleh KPS. 

 

http://www.unsrat.ac.id/
http://www.unsrat.ac.id/
http://www.unsrat.ac.id/
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Gambar 3. Alur Penerimaan Peserta Didik PPDSN FK Unsrat. 

Syarat Penerimaan Peserta Didik 
Kriteria penerimaan peserta didik meliputi persyaratan wajib dan tambahan yaitu: 

1. Persyaratan wajib:  

a. memiliki ijazah dokter yang diakui,  

b. mampu berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL ≥ 500 atau IELTS ≥ 6.0. 
2. Persyaratan tambahan: 

a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75,  

b. nilai baik untuk Neurologi (minimal nilai B),  

c. memiliki surat keterangan catatan kepolisian,  

d. memiliki surat keterangan telah selesai tugas PTT,   

e. memiliki rekomendasi IDI setempat,  

f. memiliki rekomendasi instansi pemerintah/swasta,  

g. memiliki sertifikat kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Neurologi (untuk calom peserta PPDS Neurologi),  

h. mempunyai karya ilmiah bidang kedokteran,  

i. mempunyai prestasi dalam bidang pelayanan kesehatan, dan  

j. memiliki rekomendasi dari dokter spesialis neurologi yang mengenal kemampuan akademik calon peserta. 

 

3. KODE ETIK 

Dalam melaksanakan pendidikan, peserta didik terikat dengan Kode etik peserta didik PPDSN FK Unsrat. Kode etik ini secara 

umum mengatur tentang hak dan kewajban peserta didik. Peserta didik menjalankan pendidikan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  

3. Menghargai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.  

4. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.  

5. Menjaga dan menjunjung citra Universitas Sam Ratulangi.  

6. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas Sam Ratulangi serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan 

keamanan kampus.   
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7. Berpenampilan sopan dan rapi.  

8. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap Rektor, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sesama peserta 

didik.  

9. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau ketentuan Tata Tertib  Unsrat.   

Peserta didik menciptakan lingkungan pekerjaan di RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou dengan penuh tanggung jawab dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menghormati pimpinan, direksi, staf struktural, pegawai rumah sakit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik lainnya 

baik sesama PPDSN FK Unsrat maupun bagian yang lain, mitra kerja dan pasien. 

2. Berpakaian rapi dan sopan dalam menjalankan tugas.   

3. Menjaga dan menjunjung citra rumah sakit.  

4. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana rumah sakit serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan.   

5. Berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap seluruh pegawai rumah sakit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 

sesama peserta didik PPDSN FK Unsrat maupun bagian yang lain, mitra kerja dan pasien.  

6. Memberikan pelayanan dengan bersikap empati terhadap pasien. 

7. Menjalankan pelayanan terhadap pasien dengan persikap netral / tidak terpengaruh dengan isu SARA sesuai kode etik 

kedokteran. 

8. Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan rumah sakit. 

9. Melengkapi data rekam medis setelah memberikan pelayanan terhadapap pasien. 

10. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan hukum atau ketentuan tata tertib  rumah sakit.   

Etika peserta didik terhadap diri sendiri meliputi, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, bertindak 

dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, berinisiatif untuk 

meningkatkan kualitas pengetahuan,keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan serta memelihara kesehatan 

jasmani dan rohani. 

Hubungan peserta didik dengan pasien dijalankan secara profesional sesuai dengan kode etik kedokteran hubungan dokter dan 

pasien. Menjalankan praktik kedokteran yang berlandasakan sumpah Hippocrates diamalkan secara sungguh-sungguh. Memberikan 

pelayanan kepada pasien dengan sikap tulus, empati, jujur dan mengedepankan kepentingan pasien. Bila menemukan pasien yang 

membutuhkan pelayanan kedokteran yang lebih spesifik maka pasien perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan atau dokter yang lebih 

kompeten dibidangnya.  

Hubungan antar peserta didik dijalankan dengan memperhatikan asas rasa persaudaraan. Jalinan persaudaraan antar peserta 

didik baik senior ke junior maupun sebaliknya, saling menjaga hubungan baik tidak bersikap menindas senior ke junior serta junior dalam 

menjalankan pelayanan dan pendidikan bersikap menghormati senior bila menemukan kasus sulit dapat berdiskusi untuk mencari jalan 

keluar. 

 

4. TATA TERTIB 

Peserta didik tunduk pada Tata Tertib Peserta Didik PPDSN FK Unsrat. Tata tertib peserta didik secara rinci dapat dilihat dalam 

Himpunan Tata Tertib Peserta Didik PPDSN FK Unsrat yang dikembangkan dari tata tertib mahasiswa Unsrat dan FK Unsrat serta tata 

kerja rumah sakit pendidikan.  

 

5. HAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK 

Adapun hak dan perlindungan peserta didik, hak peserta didik meliputi: 

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan seni atas dasar norma 

susila dan tatakrama yang berlaku dalam lingkungan akademik. 

2. Memperoleh layanan akademik dan pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan serta 

memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil studi. 

3. Mendapatkan pembimbingan akademik dan profesi serta ujian. 

4. Mendapatkan dosen pembimbing akademik. 

5. Mendapatkan bimbingan dan konseling, termasuk bimbingan dan konseling khusus. 

6. Mendapatkan penghargaan atas prestasinya. 

7. Mengajukan beasiswa atau bantuan penyelesaian studi sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Menggunakan fasilitas peserta didik di universitas sesuai ketentuan. 

9. Ikut serta dalam organisasi peserta didik kampus dan organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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10. Mengemukakan pendapat dan keberatan sesuai aturan yang berlaku termasuk melakukan upaya hukum. 

11. Mendapatkan akses kepada pelayanan pasien sesuai dengan kompetensinya. 

12. Mendapatkan jam kerja dan jam istirahat yang sesuai standar rumah sakit. 

13. Mendapatkan upah kerja sesuai ketentuan rumah sakit. 

14. Mendapatkan fasilitas ruang istirahat dan ruang belajar.  

15. Menggunakan sistem informasi universitas/program studi. 

16. Mendapatkan akses terhadap perpustakaan dan skills lab. 

17. Menggunakan fasilitas Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat lainnya sesuai aturan. 

18. Menggunakan izin tiga hari kerja per semester. 

19. Melakukan prosedur pencegahan universal saat melakukan pelayanan pasien. 

20. Menolak melakukan tindakan yang berbahaya atau tidak sesuai protokol. 

21. Mendapatkan pelayanan kesehatan pegawai dari rumah sakit pendidikan. 

22. Beribadah sesuai agama/kepercayaannya. 

23. Merahasiakan masalah pribadi yang tidak relevan dengan proses pendidikan atau pekerjaannya. 

24. Menggunakan hak-hak lain yang melekat padanya sebagai tenaga medis. 

Sehubungan dengan hak-haknya, maka peserta didik mendapatkan perlindungan untuk hal-hal berikut: 

1. Masalah medikolegal dengan pendampingan dari fakultas dan rumah sakit saat terbendung masalah hukum dalam bidang 

profesi. 

2. Kecelakaan kerja termasuk terpapar agen infeksius, mendapat fasilitas penggunaan alat pelindung diri dalam praktik kedokteran . 

3. Penganiayaan, pelecehan dan bullying dapat melaporkan ke KPS. 

 

6. LAYANAN TERHADAP PESERTA DIDIK 

Layanan terhadap peserta didik yang dilakukan PPDSN FK Unsrat mencakup: 

1. Konseling dilaksanakan oleh dosen pembimbing akademik. 

2. Pembinaan soft skills oleh tenaga pendidik . 

3. Minat dan bakat dapat salurkan melalui kegiatan ektrakulikuler dan bidang kerohanian. 

Selain itu, terdapat pula layanan kesehatan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman dengan rumah sakit pendidikan serta informasi 

pelatihan dan pekerjaan.  

Layanan kerjasama beasiswa dilakukan sejak pertama kali PPDSN FK Unsrat menerima peserta didik. Kerjasama ini dilakukan di 

tingkat universitas dan melibatkan Kementerian Kesehatan, beberapa pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hingga 

saat ini, ada delapan (18.2%) peserta didik yang menerima bantuan biaya pendidikan dari lembaga-lembaga di atas. PPDSN FK Unsrat 

berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan lembaga-lembaga tadi. 

Layanan peserta didik tersebut terbagi atas: bimbingan dan konseling, minat dan bakat serta pembinaan soft skills. Layanan 

bimbingan dan konseling dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Program studi menugaskan Pembimbing 

Akademik (PA) untuk membimbing peserta didik dalam hal urusan akademik. Bimbingan dan Konseling ditingkat fakultas berfungsi untuk 

membantu peserta didik meningkatkan kualitas prestasi belajar, mengantisipasi potensi gangguan belajar peserta didik, dan 

mempersiapkan mental, emosional peserta didik PPDSN FK Unsrat. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling ini, diberikan  juga 

pada peserta didik yang mengalami permasalahan, apakah sebagai individu (masalah pribadi) ataupun permasalahan dalam proses 

belajar mengajar.  

Peserta didik memanfaatkan waktu luang, utamanya Sabtu-Minggu, untuk kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dengan 

menggunakan fasilitas ruangan serta infrastruktur lainnya yang ada di fakultas. Libur ini mengoptimalkan aktivitas kepeserta didikan 

dalam berbagai kegiatan yang menunjang soft skills dari aktivitas peserta didik. Program studi memfasilitasi kegiatan peserta didik baik 

dari sisi finansial maupun infrastruktur yang ada untuk menampung evaluasi minat dan bakat. Tabel C.1. memaparkan secara ringkas 

layanan terhadap peserta didik. 

Proses pendidikan berat dengan waktu bertugas yang lama sangat melelahkan dan berpotensi menyebabkan gangguan fisik dan 

mental. Oleh karena itu perlu dikerjakan tes kesehatan fisik dan mental di dalam proses seleksi dan pemantauan kesehatan peserta didik 

selama pendidikan. Untuk bantuan layanan kesehatan, rumah sakit pendidikan memberikan bantuan layanan pemantauan kesehatan 

untuk peserta didik serta bantuan layanan kesehatan bagi mereka yang mengalami insiden terkait kerja seperti tertusuk jarum, terpapar 

dengan pasien rabies, terluka, dll. Penjelasan mengenai layanan terhadap peserta didik tercantum dalam Tabel 4. 
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TABEL  4. PELAYANAN KEPADA PESERTA DIDIK 

No. Jenis Pelayanan kepada 
Peserta didik 

Bentuk kegiatan 

1 Konseling - Konseling: Konseling adalah kegiatan konsultasi mengenai masalah yang ditemui 
peserta PPDS Neurologi FK Unsrat dalam pendidikannya dengan Dosen 
Pembimbing Akademiknya guna menemukan solusi yang terbaik. 

- Bimbingan Penelitian: Bimbingan seputar penelitian peserta PPDS di bawah 
koordinasi Koordinator Penelitian. 

- Bimbingan Uji Kompetensi Nasional: Pembimbingan kepada peserta didik yang 
akan mengikuti uji kompetensi nasional. 

- Temu Alumni: Pertemuan antar alumni dan peserta didik untuk membahas 
berbagai hal terkait pendidikan dan peluang bekerja. 

2 Pembinaan soft skills - Pelatihan komunikasi efektif: Pelatihan cara melakukan komunikasi efektif dalam 
lingkunan rumah sakit sehingga mengurangi kesalahan tindakan akibat 
miskomunikasi. 

- Pelatihan penulisan publikasi ilmiah: Pelatihan bagaimana melakukan penulisan 
publikasi ilmiah yang baik dan mempublikasikannya dalam jurnal. 

- Kemampuan Berorganisasi: Pembentukan wadah aspirasi PPDS yaitu Kerukunan 
Residen Neurologi FK Unsrat. Dalam wadah ini, para peserta didik 
mempraktikkan dasar-dasar berorganisasi seperti melakukan pemilihan ketua 
kerukunan, melakukan rapat-rapat residen, menyusun AD/ART, menyusun 
struktur organisasi dan program kerja, melakukan advokasi hak peserta didik, dan 
membuat pertanggungjawaban kerja. 

- Penyuluhan Kesehatan dan Hubungan Dengan Pasien: Penyuluhan kesehatan di 
rumah sakit dan di luar rumah sakit. Cara melatih peserta didik melakukan 
edukasi kesehatan dan belajar melakukan hubungan yang empatik dengan pasien 
yang memiliki latar belakang pendidikan, adat kebiasaan, dan ekonomi yang 
beragam. 

- Pelatihan Bantuan Hidup Dasar: Pelatihan teknik resusitasi jantung paru.  

3 Minat dan bakat (ekstra 
kurikular) 

- Kegiatan Olahraga: Kegiatan olahraga yang dilakukan adalah bola basket dan 
bulutangkis. 

- Kegiatan kerohanian: Ibadah bersama 
- Kegiatan Kesenian : Kegiatan kesenian yang dilakukan adalah latihan tari Cha-

cha, tari Katrili, dan menyanyi. 

 

7. ORGANISASI PESERTA DIDIK 

Organisasi peserta didik adalah Kerukunan Residen Neurologi (KRN) FK Unsrat. Organisasi ini dipimpin oleh satu orang Ketua 

Kerukunan. Organisasi ini merupakan wadah peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti mimbar 

akademik dan kegiatan ekstrakurikular. Tujuan KRN FK Unsrat adalah: 

1. Mempersiapkan residen sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal 

keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian dan budi pekerti luhur. 

2. Membangun Residen Neurologi FK Unsrat yang profesional dan kompeten dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa 

Indonesia sutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur. 

3. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk dokter spesialis yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan 

luas, demokratis, dan bertanggung jawab.  

4. Memberikan dorongan kepada residen untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa.  

5. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi FK Unsrat. 

6. Memupuk dan membina kerukunan, rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan civitas akademika. 

7. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan residen neurologi  

8. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk dokter spesialis yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan 

luas, demokratis, dan bertanggung jawab. 

9. Memberikan dorongan kepada residen untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa.  

10. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi FK Unsrat 

11. Memupuk dan membina kerukunan, rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan civitas akademika. 

Kerukunan Residen Neurologi memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sendiri. Ketua KRN dipilih 

setiap enam bulan oleh seluruh peserta didik dalam Sidang Umum KRN FK Unsrat. Kinerja Ketua KRN dan perangkatnya diawasi oleh 

Majelis Perwakilan Residen yang beranggotakan perwakilan peserta didik tiap semester. 

Koordinator Program Studi dan tenaga pendidik menjadi Majelis Pembina KRN. Majelis Pembina KRN tidak dapat mengintervensi 

pemilihan Ketua KRN FK Unsrat kecuali pemilihan dilaksanakan tidak sesuai AD dan ART. PPDSN FK Unsrat memberikan bantuan 

pelaksanaan kegiatan KRN FK Unsrat sesuai dengan alokasi anggaran yang disetujui universitas per tahun.  
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8. PARTISIPASI PESERTA DIDIK DALAM KEGIATAN ILMIAH  

Program studi mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah nasional dan internasional. Untuk itu, setiap 

peserta didik harus membuat dua penelitian kecil sebagai peneliti utama, dua penelitian kecil sebagai peneliti pendamping, dan satu 

penelitian akhir. Penelitian-penelitian tersebut harus dipublikasikan dalam simposium nasional atau internasional dan dimuat dalam jurnal 

nasional atau internasional. Peserta didik juga diwajibkan mengikuti dua simposium nasional atau internasional selama pendidikan serta 

satu pelatihan/lokakarya.  

Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan penelitian tidak wajib atau mengikuti acara simposium/lokakarya tambahan 

atas seizin KPS. Setelah mengikuti kegiatan, peserta didik mempresentasikan hal-hal yang diperolehnya saat mengikuti kegiatan. 

Peserta didik yang mengikuti kegiatan ilmiah nasional dan internasional dibuatkan surat tugas sehingga tidak dianggap izin. 

KPS membuat dan mendiseminasikan kalender ilmiah resmi organisasi profesi yang berisi kegiatan nasional dan internasional 

yang diakui oleh organisasi profesi. KPS juga membuat jadwal giliran keikutsertaan wajib peserta didik dalam acara kegiatan ilmiah 

nasional/internasional tahunan. 

 

9. PENDATAAN 

Data peserta didik dimasukkan dalam arsip peserta didik serta pangkalan data digital berupa portal akademik yang dikelola oleh 

tenaga kependidikan. Data peserta didik meliputi biodata, kartu rencana studi, kartu hasil studi, surat tanda registrasi, surat izin praktik, 

dan sertifikat disimpan dalam arsip peserta didik sedangkan rencana dan kemajuan akademik tersimpan dalam portal akademik. Portal 

akademik dikelola oleh tenaga kependidikan secara berkala terkait pengisin data yang memiliki batas waktu tertentu.  

 

10. SANKSI AKADEMIK PESERTA DIDIK 

Pemberian Sanksi Akademik adalah suatu bentuk tindakan pendisiplinan dan pembelajaran dengan memberikan hukuman 

akademik kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran yang dibuat sesuai ringan-beratnya pelanggaran, peraturan yang berlaku, 

dan dengan seadil-adilnya. 

Kriteria beratnya pelanggaran dibagi menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat dengan perincian sebagai berikut: 

1. Pelanggaran Ringan: 

a. Menyontek adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan 

informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari tenaga pendidik yang bersangkutan dalam kegiatan akademik. 

b. Berpakaian tidak sopan (tidak sesuai dengan tata tertib kehidupan kampus). 

c. Meninggalkan tugas tanpa izin dari Ketua Bagian/KPS atau orang yang ditunjuk untuk itu.  

2. Pelanggaran Sedang: 

a. Perjokian adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan 

untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik. 

b. Perbuatan dengan sengaja atau tidak merusak sarana atau prasarana pendidikan. 

c. Menyuruh orang lain untuk membuatkan tugas akhir/tesis. 

d. Mengisimencacahkan absensi untuk orang lain. 

e. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan dua kali. 

3. Pelanggaran Berat: 

a. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau 

nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau karya ilmiah pihak lain yang diakui 

sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

b. Pemalsuan dokumen akademik/legal adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang 

mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda 

mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik. 

c. Penyuapan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain 

dengan cara membujuk, memberi hadiah. 

d. Penghinaan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk 

apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama tenaga pendidik, peserta didik, tenaga 

kependidikan, maupun pejabat di lingkungan Universitas Sam Ratulangi. 

e. Terlibat tawuran/perkelahian. 

f. Melakukan pelanggaran etika berat. 
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g. Melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. 

h. Pengulangan atas pelanggaran sedang dua kali. 

Penentuan kriteria pelanggaran yang sulit diklasifikasikan dilakukan dalam rapat bagian. 

Jenis sanksi akademik dibagi sesuai beratnya pelanggaran menjadi sanksi ringan untuk pelanggaran ringan, sanksi sedang untuk 

pelanggaran sedang, dan sanksi berat untuk pelanggaran berat. Perinciannnya adalah sebagai berikut: 

1. Sanksi Ringan: 

a. Peringatan secara lisan + bimbingan dan konseling 

b. Peringatan secara tulisan/Surat Peringatan (SP) 1.   

c. Ganti rugi/denda.  

2. Sanksi Sedang: 

a. Peringatan dengan percobaan/SP2.  

b. Pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.   

c. Tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.   

d. Pembatalan seluruh kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.   

3. Sanksi  Berat: 

a. SP3.  

b. Skorsing, pencabutan status kemahasiswaannya untuk sementara, maksimum dua semester. 

c. Pemberhentian dari Tempat Pendidikan. 

Mekanisme pemberian sanksi diatur dalam suatu protokol yang menjamin keadilan dan transparansi pemberian sanksi. 

Mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut: 

1. KPS menerima laporan tentang adanya pelanggaran akademik atau nonakademik oleh peserta didik 

2. KPS melakukan penyelidikan awal berdasarkan laporan yang masuk: 

a. Kebenaran laporan. 

b. Latar belakang terlapor. 

c. Data pendukung lain. 

3. KPS mengklarifikasi jenis pelanggaran   

4. Pelanggaran ringan: dapat diberikan sanksi langsung oleh KPS setelah mewawancarai terlapor 

a. Pelanggaran sedang-berat: sanksi diputuskan melalui rapat bagian yang juga menghadirkan terlapor  

b. Sanksi sedang dapat diberikan di tingkat program studi, sedangkan sanksi berat diberikan di tingkat fakultas / universitas 

5. Pelanggaran bersifat pidana diselesaikan secara sesuai hukum yang lebih tinggi. 

6. Peserta didik terlapor diberi kesempatan mengajukan keberatan dalam waktu 3 hari. 

7. Jika keberatan diterima, KPS melakukan revisi keputusan. 

8. Jika keberatan ditolak, peserta didik menjalankan sanksi. 

 

11. PEMBIAYAAN 

Peserta didik membayar biaya operasional pendidikan (BOP) setiap awal semester. Besaran BOP ditentukan oleh SK Rektor. 

Biaya operasional pendidikan dibayarkan setiap semester sebelum tenaga kependidikan memasukan kartu rencana studi peserta 

didik.Biaya tambahan yang tidak terinci dalam BOP ditanggung oleh peserta didik atas sepengetahuan universitas.  

Sumber pembiayaan dapat berasal dari pribadi perorangan oleh peserta didik dengan sumber yang jelas, beasiswa pemerintah 

oleh peserta didik yang sudah terdaftar sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki perjanjian khusus dengan suatu daerah, atau 

beasiswa swasta yang diperoleh dari lembaga swasta yang telah memiliki perjanjian khusus dengan peserta didik. 
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BAB X. TENAGA PENDIDIK 
 

1. SITUASI TENAGA PENDIDIK TERBARU 

Tenaga pendidik di PPDSN FK Unsrat berjumlah 18 orang dengan pembagian sebagai berikut: 

Koordinator Program Studi : dr. Arthur H.P. Mawuntu, SpS 

Penanggung Jawab Divisi : 

1. Divisi Neurovaskular : dr. Mieke A.H.N. Kembuan, SpS(K) 

2. Divisi Neurotraumatologi : dr. Denny J. Ngantung, SpS 

3. Divisi Neuroinfeksi, Neuro-AIDS, dan Neuroimunologi : dr. Arthur H.P. Mawuntu, SpS 

4. Divisi Neuroonkologi : dr. Rizal Tumewah, SpS(K) 

5. Divisi Neurobehaviour : Dr. dr. Junita Maja PS, SpS(K) 

6. Divisi Epilepsi : dr. Karema Winifred, SpS(K) 

7. Divisi Nyeri : dr. Theresia Runtuwene, SpS(K) 

8. Divisi Nyeri Kepala : dr. Theresia Runtuwene, SpS(K) 

9. Divisi Gangguan Gerak : dr. Rizal Tumewah, SpS(K) 

10. Divisi Neurofisiologi Klinis dan Gangguan Medula  

Spinalis dan Saraf Tepi : dr. Herlyani Khosama, SpS(K) 

11. Divisi Gangguan Tidur : dr. Herlyani Khosama, SpS(K) 

12. Divisi Neurointensif dan Neuroemergensi : dr. Denny J. Ngantung, SpS 

13. Divisi Neurorestorasi : Dr. dr. Junita Maja PS, SpS(K) 

14. Divisi Neuropediatri : dr. Corry N. Mahama, SpS 

15. Divisi Neurogeriatri : dr. Karema Winifred, SpS(K) 

16. Divisi Vertigo, Neurootologi, dan Neurooftalmologi : dr. Melke J. Tumboimbela, SpS 

17. Divisi Neuroimaging : dr. Melke J. Tumboimbela, SpS  

18. Divisi Neurointervensi : dr. Gilbert Tangkudung, SpS 

19. Divisi Neuroepidemiologi : dr. Sekplin A.S. Sekeon, MPH, SpS 

Profil tenaga pendidik diperlihatkan dalam Tabel 5 sedangkan status dan kualifikasi tenaga pendidik diperlihatkan dalam Tabel 6. 

Satu orang tenaga pendidik sebagai guru besar, 9 orang tenaga pendidik yang memiliki gelar konsultan di bidang keahliannya, dan 3 

orang tenaga pendidik yang mengikuti fellowship. Ada 5 orang tenaga pendidik  berpendidikan S2.  

 

TABEL 5. PROFIL UMUM TENAGA PENDIDIK 

No. 
Nama Dosen di RS 
Pendidikan Utama 

 
NIDN(1) 

Tgl. Lahir 
Jabatan 

Akademik 
Pendidikan (S-1, S-2, S-3, Sp, 
Sp.K),  Bidang, dan Asal PT(2) 

Bidang Keahlian 

1 
dr. Mieke A.H.N 
Kembuan, Sp.S(K) 

0017025804 
17 Februari 

1958 
Ketua 
Bagian 

Profesi, Dokter, Unsrat Konsultan  
Serebrovaskular Spesialis, Sp.S, UNAIR 

Spesialis, Konsultan, Sp.S (K), 
KNI 

2 
dr. Theresia 
Runtuwene,  Sp.S(K)  

- 
25 Oktober 

1957 
Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat Konsultan 
Nyeri Spesialis, Sp.S, UI 

Spesialis, Konsultan, Sp.S (K), 
KNI 

3 
dr. Karema Winifred, 
Sp.S(K) 

- 5 Juni 1955 
Koordinator 
Pelayanan 

Profesi, Dokter, Unsrat  
Konsultan 

Neurogeriatri 
Epilepsi 

Spesialis, Sp.S, UI 

Spesialis, Konsultan, Sp.S (K),  
KNI 

4 
Prof. dr. R.C.Siwi-
Kotambunan,Sp.S(K) 

- 
14 Januari 

1942 
Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat  
Guru Besar Ilmu 
Penyakit Saraf 

 

Spesialis, Sp.S, UI 

Spesialis,Konsultan, Sp.S (K), 
KNI 

5 
dr. M.Th.Kapojos, 
Sp.S(K) 

- 
29 

November 
1946 

Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat Konsultan 
Gangguan 

Paroksismal 
Spesialis, Sp.S, UI 

Spesialis, Konsultan, Sp.S (K), 
KNI 

6 
dr. J. Mahama, 
Sp.S(K) 

- 
29 Agustus 

1938 
Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat Konsultan  
Neuroradiologi, 
 Neuroimaging 

 

Spesialis, Sp.S, UI 

Spesialis, Konsultan, Sp.S (K),  
KNI 

7 
Dr. dr. Junita Maja 
P.S, Sp.S (K) 

0007066703 7 Juni 1967 
Koordinator 
Penelitian 

Profesi, Dokter, Unsrat   
 Spesialis, Sp.S, UI 
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Spesialis, Konsultan, Sp.S (K), 
KNI 

Konsultan 
Neurobehaviour 

 
8 

 
dr. Rizal Tumewah, 
Sp.S (K) 

 
- 

11 April 
1968 

Koordinator 
Administrasi/ 

Sarana & 
Prasarana  

S3, Ilmu Kedokteran, UNHAS Konsultan 
Gangguan Gerak 

 
Profesi, Dokter, Unsrat 

Spesialis, Sp.S, UNHAS 

9 
dr. Denny J. 
Ngantung, Sp.S 

- 
9 

September 
1968 

Staf Dosen  
Profesi, Dokter, Unsrat   

Spesialis Neurologi 
Spesialis, Sp.S, UI 

10 
dr. Herlyani Khosama, 
Sp.S(K) 

9900980801 
21 Juni 
1973 

Koordinator 
Pendidikan 

Profesi, Dokter, Unsrat Konsultan  
Neurofisiologi Spesialis, Sp.S, UI 

Spesialis, Konsultan, Sp.S (K), 
KNI 

11 
dr. Melke J. 
Tumboimbela, Sp.S 

- 
19 Mei 
1973 

Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat Neurootologi 
Neurooftalmologi  

(Fellowship) 
Neurovaskular 
Neurosonologi 
(Mini-Fellow) 

Spesialis, Sp.S, UI 

12 
dr. Corry N. Mahama, 
Sp.S 

0029118004 
29 

November 
1980 

Sekretaris 
Bagian/ 

KSM 

Profesi, Dokter, Unsrat Neurofisiologi 
(Fellowship) 

 
Spesialis, Sp.S, UI 

13 
dr. Arthur H.P 
Mawuntu, Sp.S 

0016018003 
16 Januari 

1980 

Koordinator 
Program 

Studi 

Profesi, Dokter, Unsrat Neuroinfeksi, 
Neuroimunologi, 
dan Neuro-AIDS  

(Fellowship) 
Spesialis, Sp.S, UI 

 
 

14 

 
 
dr. Lily Lucia Loho, 
Sp.PA (K) 

 
 
0031085404 

 
 

31 Agustus 
1954 

 
 

Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat  
 

Konsultan 
Patologi Anatomi 

Spesialis, Sp.PA, UNHAS 

Spesialis, Konsultan, Sp.PA 
(K), Kolegium PA 

 
15 

 
dr. G.J.B Pauline 
Wahongan, M.Kes 

 
0018067004 

 
18 Juni 
1970 

 
Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat  
Magister Ilmu 

Kesehatan Tropis S2, Ilmu Kesehatan Tropis, 
UGM 

16 
dr. Gilbert 
Tangkudung, Sp.S 

- 
3 Oktober 

1986 
Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat  
Spesialis Neurologi 

Spesialis, Sp.S, Unsrat 

17 
dr. Sekplin Sekeon, 
MPH, Sp.S 

0021097502 
21 

September 
1975 

Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat  
 

Spesialis Neurologi 
S2, Public Health, Vrije 
Universiteit Amsterdam 

Spesialis, Sp.S, Unsrat 

18 
dr. Finny Warouw, 
M.Kes, Sp.S 

0008087604 
8 Agustus 

1976 
Staf Dosen 

Profesi, Dokter, Unsrat  
 

Spesialis Neurologi 
S2, M.Kes, Unsrat 

Spesialis, Sp.S, Unsrat 

Keterangan :  (1) NIDN = Nomor Induk Dosen Nasional*(Tidak harus memiliki NIDN); (2) Fotokopi ijazah agar disiapkan saat asesmen 
lapangan. 

Sumber : data tenaga pendidik tahun 2016/2017 

 
TABEL 6. SEBARAN TENAGA PENDIDIK MENURUT STATUS DAN KUALIFIKASI AKADEMIKNYA 

No Nama Status Kualifikasi Akademik 

1 dr. Mieke A.H.N. Kembuan, SpS(K) Dosen Tetap Penilai 

2 dr. Karema Winifred, SpS(K) Dokdiknis Penilai 

3 dr. Theresia Runtuwene, SpS(K) Dokdiknis Penilai 

4 Dr. dr. Junita Maja PS, SpS(K) Dosen Tetap Penilai 

5 dr. Rizal Tumewah, SpS(K) Dokdiknis Penilai 

6 dr. Denny J. Ngantung, SpS Dokdiknis Pendidik  

7 Dr. dr. Herlyani Khosama, SpS(K) Dokdiknis Penilai 

8 dr. Melke J. Tumboimbela, SpS DLB Pendidik 

9 dr. Corry N. Mahama, SpS Dosen Tetap Pendidik 

10 dr. Arthur H.P. Mawuntu, SpS Dosen Tetap Pendidik 

11 dr. Gilbert Tangkudung, SpS DLB Pembimbing 

12 dr. Sekplin A.S. Sekeon, MPH, SpS Dosen Tetap Pendidik 

13 dr. Finny Warouw, M.Kes, SpS Dosen Tetap Pendidik 

14 Prof. dr. Roosje C. Kotambunan, SpS(K) Pensiun Aktif Penilai 

15 dr. Jimmy Mahama, SpS(K) Pensiun Aktif Penilai 

16 dr. Maria T. Jasi, SpS(K) Pensiun Aktif Penilai 

17 Dr. dr. Greta P. Wahongan, M.Kes Dosen Tetap Penilai 

18 dr. Lily Loho, SpPA(K) Dosen Tetap Penilai 

Sumber : data tenaga pendidik tahun 2016/2017 
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Tenaga pendidik yang berjumlah 18 orang terdiri dari 9 orang tenaga pendidik yang memiliki 3 sertifikat (AA, Pekerti, Sertifikat 

dosen) dan sisanya 9 orang tenaga pendidik yang hanya memiliki 2 sertifikat (Tabel 7). 

TABEL 7. SEBARAN TENAGA PENDIDIK MENURUT SERTIFIKAT PENDIDIKAN YANG DIMILIKI 

No. NamaTenaga Pendidik Sertifikat Pendidikan Jumlah Sertifikat Pendidikan 

1 dr. Mieke A.H.N Kembuan, Sp.S(K) AA, Pekerti, Sertifikat Dosen 3 

2 dr. Theresia Runtuwene,  Sp.S(K)  AA, Pekerti 2 

3 dr. Karema Winifred, Sp.S(K) AA, Pekerti 2 

4 Prof. dr. R.C Siwi-Kotambunan,Sp.S(K) Akta V, AA, Pekerti 3 

5 dr. M.Th.Kapojos, Sp.S(K) AA, Pekerti 2 

6 dr. J. Mahama, Sp.S(K) AA, Pekerti 2 

7 Dr. dr. Junita Maja P.S, Sp.S (K) AA, Pekerti, Sertifikat Dosen 3 

8 dr. Rizal Tumewah,Sp.S (K) AA, Pekerti 2 

9 dr. Denny J. Ngantung, Sp.S AA, Pekerti 2 

10 dr. Herlyani Khosama, Sp.S(K) AA, Pekerti 2 

11 dr. Melke J. Tumboimbela, Sp.S AA, Pekerti 2 

12 dr. Corry N. Mahama, Sp.S AA, Pekerti, Sertifikat Dosen 3 

13 dr. Arthur H.P Mawuntu, Sp.S AA, Pekerti, Sertifikat Dosen 3 

14 dr. Gilbert Tangkudung, Sp.S  - - 

15 dr. Sekplin Sekeon, MPH, Sp.S AA, Pekerti, Sertifikat Dosen 3 

16 dr. Finny Warouw, M.Kes, Sp.S AA, Pekerti, Sertifikat Dosen 3 

17 dr. Lily Lucia Loho, Sp.PA (K) AA, Pekerti, Sertifikat Dosen 3 

18 dr. G.J Pauline Wahongan, M.Kes AA, Pekerti, Sertifikat Dosen 3 

Jumlah 43 

Catatan : Proporsi tenaga pendidik yang bersertifikat pendidikan =  94,44 % (17 dari 18 total dosen). 

Sumber : data tenaga pendidik tahun 2016/2017 

 

Tabel 8 memperlihatkan sebaran tenaga pendidik menurut kualifikasi akademiknya. Tiga orang tenaga pendidik berkualifikasi 

pembimbing dengan jenjang pendidikan S-2/Sp, 5 orang tenaga pendidik berkualifikasi pendidik dengan jenjang pendidikan S-2/Sp dan 

S-3/Sp.K, dan 10 orang tenaga pendidik berkualifikasi penilai dengan jenjang pendidikan S-2/Sp dan S-3/Sp.K. 

TABEL 8. SEBARAN TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN  
KUALIFIKASI AKADEMIK DAN JENJANG PENDIDIKAN 

No 
Kualifikasi Akademik 

Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

S-1 S-2/Sp S3/Sp.K 

1 Pembimbing 0 3 0 

2 Pendidik 0 4 1 

3 Penilai 0 1 9 

 Jumlah 0 8 10 

Sumber : data tenaga pendidik tahun 2016/2017 

Tenaga pendidik terdiri dari 3 orang tenaga pendidik dengan satatus asisten ahli/Dokdiknis Pertama dengan jenjang pendidikan 

S-2/Sp, 5 orang tenaga pendidik dengan status Lektor/Dokdiknis Muda terdiri dari 4 orang tenaga pendidik jenjang pendidikan S-2/Sp 

dan 1 orang tenaga pendidik jenjang pendidikan S-3/Sp.K, 6 orang tenaga pendidik dengan status Lektor Kepala/Dokdiknis madya 

dengan jenjang pendidikan S-3/Sp.K, 1 orang tenaga pendidik dengan status guru besar/dokdiknis utama, 3 orang tenaga pendidik 

sebagai tenaga pengajar lain terdiri dari 1 orang dengan jenjang pendidikan S-2/Sp dan 2 orang jenjang pendidikan S-3/Sp.K (Tabel 9). 

TABEL 9. SEBARAN TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN  
JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DAN JENJANG PENDIDIKAN 

No Jabatan Akademik/ Fungsional S-2/Sp S-3/ SpK 

1 Asisten Ahli/ Dokdiknis Pertama 3 0 

2 Lektor/ Dokdiknis Muda 4 1 

3 Lektor Kepala / Dokdiknis Madya 0 6 

4 Guru Besar / Dokdiknis Utama 0 1 

5 Tenaga Pengajar Lain 1 2 

 Jumlah 8 10 

 

Tenaga pendidik berdasarkan profesi dan masa kerja terbagi secara merata kecuali bidang neurosonologi terdiri dari 2 orang 

(Tabel 10). 
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TABEL 10. DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN PROFESI DAN MASA KERJA 

 Kompetensi Bidang Jumlah 

1 Sp <5th Neurootologi 
Neurooftalmologi 
Neuroinfeksi dan Imunologi 
Neurofisiologi 
Neurosonologi 
Neuroimaging 
Neuropediatri 
Neurointervensi 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

2 Sp 5 – 10 th - 0 

3 Sp> 10 th - 0 

4 Sp.K Neurovaskular 
Neurofisiologi 
Nyeri 
Gangguan Gerak 
Neurobehaviour dan Neurorestorasi 
Epilepsi 
Neurogeriatri 
Gangguan Paroksismal 
Neuroradiologi/ Neuroimaging 
Patologi Anatomi 
Gangguan Tidur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

2. TATA KELOLA TENAGA PENDIDIK 

Penerimaan, Penempatan, Pengembangan, Retensi, dan Pemberhentian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan 

menurut SPO berdasarkan aturan-aturan dan persyaratan yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi. 

Penerimaan/Seleksi 
Salah satu tugas utama PPDS Neurologi FK Unsrat adalah melakukan pemetaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal 

ini antara lain diperlukan untuk menjamin kualitas PPDS Neurologi FK Unsrat dan terciptanya sistem pelayanan. Tenaga pendidik PPDS 

Neurologi FK Unsrat terdiri dari 8 tenaga pendidik tetap dan 10 tenaga pendidik tidak tetap. Tenaga pendidik tetap berasal dari ASN 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti), sedangkan tenaga pendidik tidak tetap 

berasal dari luar Kemenristekdikti (di antaranya berasal dari Kementerian Kesehatan dan pegawai BLU RSUP). Perencanaan kebutuhan 

tenaga pendidik dilakukan oleh KPS dan Ketua Bagian dengan mempertimbangkan:  

1. Pemerataan beban kerja tenaga pendidik.  

2. SOTK. 

3. Penambahan jumlah peserta didik (rasio tenaga pendidik dengan peserta didik ideal 1:3).  

4. Penambahan fasilitas baru di rumah sakit pendidikan utama dan jejaring.  

5. Masa pensiun tenaga pendidik senior.  

6. Kesesuaian dengan subspesialisasi/divisi di PPDS Neurologi FK Unsrat (mengacu pada KNI).  

7. Pengembangan program pendidikan subspesialisasi Neurofisiologi Klinis.  

Penerimaan tenaga pendidik PPDS Neurologi FK Unsrat juga mengacu pada Undang-undang No.20 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Standar Pendidikan Spesialis Neurologi tahun 2008, Standar Kompetensi Spesialis Neurologi tahun 2008 dan buku pedoman 

PPDS-1 FK Unsrat tahun 2011. 

Perencanaan ini dituangkan dalam Renstra. Hingga tahun 2020 dibutuhkan sekitar delapan tenaga pendidik baru yang 

direncanakan untuk dipenuhi secara bertahap. 

Mekanisme pengusulan kebutuhan tenaga pendidik yang ditempuh sesuai SPO, yaitu KPS dan Ketua Bagaian membuat analisis 

kebutuhan tenaga pendidik baru. KPS menyampaikan hasil analisis melalui rapat bagian bersama tenaga pendidik bagian Neurologi. 

Seluruh tenaga pendidik menyepakati kebutuhan tenaga pendidik dalam rapat bagian Neurologi. Ketua Bagian Neurologi membuat surat 

permintaan penambahan tenaga pendidik kepada Dekan FK Unsrat. Kemudian Dekan mengusulkan kebutuhan tenaga pendidik sesuai 

kompetensi ke Rektor. 

Ada perbedaan antara penerimaan tenaga pendidik tetap dan tidak tetap. Pada penerimaan tenaga pendidik tetap: 

a. KPS dan Ketua Bagian Neurologi merekomendasikan nama calon kepada Dekan FK Unsrat sesuai kriteria penerimaan tenaga 

pendidik tetap. 

b. Calon tenaga pendidik tetap mengikuti ujian penerimaan calon ASN di lingkungan Unsrat. 

c. Dekan FK Unsrat membuat SK Penempatan pada calon ASN yang lulus ujian penerimaan. 

Pada penerimaan tenaga pendidik tidak tetap: 

a. KPS dan Ketua Bagian Neurologi merekomendasikan nama calon kepada Dekan FK Unsrat. 

b. Dekan FK Unsrat membuat surat permohonan penerbitan SK tenaga pendidik tidak tetap kepada Rektor Unsrat. 
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c. Tenaga pendidik yang diterima menjalankan tugas sesuai aturan universitas, fakultas dan PPDSN. 

 Tenaga pendidik yang diterima ditetapkan oleh Rektor lewat SK pengangkatan dengan penggolongan sebagai penilai, pendidik 

dan pembimbing. Penambahan tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja dan jumlah peserta didik 

maupun tenaga pendidik di dalam PPDS Neurologi. Ketua Bagian dan KPS PPDS Neurologi FK Unsrat mengajukan permohonan 

penambahan tenaga kependidikan pada Dekan FK Unsrat. 

Penempatan 
Tenaga pendidik yang telah diterima, ditempatkan sesuai kebutuhan divisi PPDS Neurologi FK Unsrat. Penempatan tenaga 

pendidik ditetapkan berdasarkan keputusan rapat bagian Neurologi dengan memperhatikan juga pendapat tenaga pendidik baru 

tersebut.  

Pengembangan 
Peningkatan kompetensi terhadap tenaga pendidik di PPDS Neurologi dilakukan melalui program studi lanjut Sp2 dan S3 serta 

mengikuti simposium/workshop baik di dalam maupun luar negeri. 

Penguatan kemampuan tenaga pendidik dilakukan dengan cara: 

1. Pengarahan tenaga pendidik berdasarkan keahlian dan minatnya. 

2. Pembinaan tenaga pendidik senior terhadap  tenaga pendidik muda pada bidang keahliannya. 

3. Setiap tenaga pendidik dalam kelompok/divisi, menguatkan kemampuannya melalui forum acara ilmiah, seminar, workshop, 

penelitian, dll. 

Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan di PPDS Neurologi FK Unsrat dilakukan melalui program pendidikan lanjut ke 

jenjang S1 maupun dengan mengikutkan tenaga kependidikan dalam kegiatan capacity building, pelatihan, workshop, kursus, magang. 

Retensi 
Untuk retensi tenaga pendidik di PPDS Neurologi FK Unsrat, dilakukan dengan berbagai usaha: 

1. Kejelasan pola karir, yakni jenjang karir tenaga pendidik. 

2. Menjamin dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yakni dengan adanya mekanisme penggajian yang cukup baik yang 

mencakup gaji pokok bulanan dan honor kelebihan mengajar. 

3. Tersedianya fasilitas penunjang yang memadai untuk kelangsungan proses pendidikan. 

4. Setiap tahun dilakukan evaluasi kepuasan tenaga pendidik terhadap program studi. Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan 

umpan balik dengan harapan meningkatnya kepuasan tenaga pendidik. 

Untuk tenaga kependidikan, usaha-usaha yang dilakukan untuk retensi adalah :  

1. Kejelasan pola karir. 

2. Menjamin dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan yakni dengan adanya mekanisme penggajian yang cukup baik 

yang mencakup gaji pokok bulanan dan honor kegiatan tertentu. 

3. Tersedianya fasilitas penunjang yang memadai untuk kegiatan-kegiatan kependidikan, seperti fasilitas kantor, internet, dan ruang 

makan. 

4. Setiap tahun dilakukan evaluasi kepuasan tenaga kependidikan terhadap program studi. Evaluasi ini bertujuan untuk 

mendapatkan umpan balik dengan harapan meningkatnya kepuasan tenaga kependidikan. 

Ketua Bagian / KPS PPDS Neurologi FK Unsrat, selaku pemimpin di PPDS Neurologi, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam 

meningkatkan dan menegakkan disiplin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bagian. 

Pemberian Sanksi 
Tenaga pendidik yang melanggar peraturan di Bagian / Program Studi akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

dalam tingkatan sebagai berikut : 

1. Teguran lisan.  

2. Teguran tertulis. 

3. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dikembalikan kepada instansi asal (Rumah Sakit/Fakultas). 

Prosedur yang dilakukan dengan memanggil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan oleh Ketua Bagian / KPS baik lisan 

maupun surat resmi, melakukan pemeriksaan untuk segera diproses guna pemberian sanksi.  

Pemberhentian 
Pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di PPDSN harus melalui mekanisme usulan dari Bagian/Program Studi 

dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau tenaga kependidikan tersebut sesuai peraturan yang 

berlaku. Pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di PPDS Neurologi dilakukan oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi, 

dengan alasan yang bersangkutan mengundurkan diri, memasuki masa pensiun, sakit berat, meninggal, atau melakukan pelanggaran 

berat. 

Evaluasi dan monitoring tenaga pendidik dilakukan dengan cara tiap tenaga pendidik mencatat setiap kegiatan akademik dalam 

buku log yang akan dilaporkan tiap 6 bulan. Hal-hal yang tercatat dalam buku tersebut adalah jumlah bimbingan mahasiswa, jumlah 
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bimbingan skripsi, jumlah bimbingan bedside peserta didik / residen, jumlah bimbingan acara ilmiah, tinjauan kepustakaan, penelitian, 

bimbingan kasus, kehadiran seminar, pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Kontrol dilakukan dengan mengolah hasil evaluasi kinerja 

tenaga pendidik yang dilakukan setiap 6 bulan oleh Tim Gugus Mutu PPDS Neurologi. Instrumen kontrol yang digunakan adalah 

instrumen penilaian kinerja dosen. Instrumen tersebut terdiri dari 10 aspek dengan skala penilaian 1-4 untuk masing-masing aspek. Hasil 

dan rekomendasi penilaian disampaikan kepada KPS dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas untuk ditindaklanjuti. 

 

3. KODE ETIK DAN PERANG TERHADAP PERUNDUNGAN 

Kode Etik 
Kode etik tenaga pendidik PPDSN FK Unsrat berasaskan integritas, kepantasan, keterbukaan, ketauladanan, dan keseimbangan. 

Secara umum mengatur tentang hak dan kewajban tenaga pendidik.  

Etika Tenaga Pendidik terhadap Universitas meliputi : 

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami visi, misi dan tujuan Unsrat. 

2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Unsrat. 

3. Menjaga dan meningkatkan nama baik Unsrat. 

4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkembangkan suasana akademik di Unsrat. 

5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam lingkungan Unsrat.  

6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Unsrat. 

7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang 

menyangkut nama Unsrat. 

8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku. 

9. Disiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan. 

10. Menjaga integritas Bagian Unsrat dan dirinya sendiri. 

Etika Tenaga Pendidik terhadap sesama Tenaga Pendidik meliputi : 

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. 

3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama tenaga 

pendidik di muka umum. 

4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan tenaga pendidik junior untuk meningkatkan 

prestasi kerjanya. 

6. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar tenaga pendidik. 

7. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar tenaga pendidik. 

8. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi 

wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya. 

9. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan tenaga pendidik dan juniornya. 

10. Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik junior untuk mengembangkan kariernya. 

11. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama tenaga pendidik, menghargai 

perbedaan pendapat di antara rekan-rekan tenaga pendidik. 

12. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi. 

13. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu 

merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan. 

Etika Tenaga Pendidik terhadap Tenaga Kependidikan meliputi : 

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan 

status sosial. 

2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan. 

3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, bagian maupun antar bagian . 

5. Menghargai perbedaan pendapat. 

6. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama tenaga kependidikan.  

7. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas. 

Etika Tenaga Pendidik terhadap Peserta Didik meliputi : 

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur 

dan profesionalisme. 
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2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan 

agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya peserta didik. 

3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap peserta didik. 

4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

5. Membimbing dan mendidik peserta didik ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. 

6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif peserta didik. 

7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi peserta didik 

secara objektif. 

8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas peserta didik. 

9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para peserta didik. 

10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan bagi peserta didik. 

11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. 

12. Membantu peserta didik dan melayani mereka secara adil. 

13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi 

peserta didik dan tidak diskriminatif. 

14. Tanggap terhadap keadaan akademik peserta didik. 

15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada peserta didik. 

16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 

17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi peserta didik. 

Etika Tenaga penddik terhadap pasien : 

1. Setiap tenaga pendidik wajib mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien.  

2. Bersikap tulus ikhlas dalam menolong pasien. 

3. Tenaga pendidik dapat berkonsultasi kepada sesama sejawat yang terkait untuk kepentingan pendidikan dan pasien. 

4. Setiap tenaga pendidik harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan 

penasehatnya. 

5. Setiap tenaga pendidik wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah 

pasien itu meninggal. 

Kode etik tenaga pendidik PPDSN FK Unsrat disahkan oleh Rektor Unsra dengan terbitnya SK. Tenaga pendidik PPDSN FK 

Unsrat juga tunduk terhadap Kode Etik Ikatan Dokter Indonesia dan Kode Etik Tenaga Medis tempatnya bekerja. Pengawasan dilakukan 

oleh ketua bagian. Ketua Bagian Neurologi memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Bagian Neurologi FK Unsrat. Dalam hal 

tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Bagian Neurologi FK Unsrat, Ketua Bagian meneruskan ke tingkat Fakultas, 

melalui usulan penegakan Kode Etik ditujukan kepada Dekan FK Unsrat. Ketua Bagian memeriksa tenaga pendidik yang disangka 

melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Ketua Bagian meminta keterangan dari pihak lain 

dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu. Ketua Bagian mendengarkan pembelaan diri dari tenaga pendidik yang diduga melakukan 

pelanggaran Kode Etik. Ketua Bagian memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi. Ketua Bagian menyusun 

laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik. 

Peran Program Studi Dalam Memerangi Perundungan 
Metode pendidikan spesialistik yang hierarkis sering menyebabkan ancaman perundungan/bullying  dari peserta didik senior 

terhadap junior. Pihak program studi tetap proaktif mencari dan meminimalisasi potensi kejadian. Beberapa alasan yang digunakan 

dalam bullying adalah sebagai proses penguatan fisik dan mental, perlambang loyalitas terhadap korps, serta perlakuan ini dapat 

dibalaskan setelah menjadi senior. Fenomena ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi dalam PPDSN FK Unsrat. Selain melibatkan 

kerjasama pihak fakultas dan rumah sakit, internal program studi perlu membangun keteladanan. Keteladanan dimulai dari para tenaga 

pendidik. Oleh karena itu PPDSN FK Unsrat merasa perlu menuangkan itu dalam kode etik tenaga pendidik. Sistem pendidikan juga 

dibangun lebih terbuka sehingga peserta didik diajarkan untuk berani mengemukakan pendapat kepada tenaga pendidik maupun 

seniornya. Layanan konseling juga diwajibkan untuk digunakan minimal satu kali per semester. Dalam konseling bisa dicari tahu 

mengenai kemungkinan terjadi bullying pada peserta didik. Komunikasi dengan keluarga peserta didik yang baik juga dapat 

dimanfaatkan. 

 

4. TATA TERTIB 

Peraturan kerja dan kode etik ditetapkan oleh universitas dan rumah sakit pendidikan. Peraturan kerja sudah jelas dan dilakukan. 

Meskipun demikian, mekanisme pengawasan belum semua berjalan baik. Hal ini menyebabkan penghargaan dan pemberian hukuman 
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juga belum berjalan baik. Beberapa aspek yang sudah dipantau dengan baik adalah kehadiran saat memberi kuliah serta saat 

melakukan pelayanan pasien. Meski kehadiran sudah baik tetapi aspek ketepatan waktu masih kurang. Hal ini dilihat dari umpan balik 

peserta didik. Keluhan terkait ketepatan waktu ditemukan pada 21% lembar umpan balik perkuliahan. 

Penyebab utama keterlambatan adalah jadwal yang sering tumpang tindih dengan jadwal pelayanan, jadwal mengajar S1, 

maupun rapat-rapat di universitas dan rumah sakit. Perlu dilakukan pembagian tugas tambahan yang lebih merata, memperjelas 

mekanisme delegasi, dan juga penambahan tenaga pendidik untuk menyelesaikan masalah ini. 

Selain hal di atas, mekanisme pemberian penghargaan juga belum dilakukan dengan baik. Dengan perubahan status ke BLU 

diharapkan mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman ini diterapkan dengan konsisten sehingga meningkatkan kinerja BLU. 

Mengenai pelaksanaan kode etik, sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran aturan atau kode etik berat oleh tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan di PPDSN FK Unsrat. 

 

5. PENILAIAN 

Untuk menilai kinerja tenaga pendidik dilakukan dengan menilai beban mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian 

masyarakat. Kinerja tenaga pendidik dalam tridarma perguruan tinggi tersebut direkam dalam Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh 

(EWMP) yaitu 12-16 SKS. Pedoman tertulis pengisian EWMP diatur tersendiri sehingga menjadi standar bagi tenaga pendidik dalam 

melaksanakan kinerjanya di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. 

Adapun penilaian peserta didik terhadap tenaga pendidik yaitu menggunakan kuesioner umpan balik. Kuesioner terdiri indikator : 

1. Pengajaran : upaya membangkitkan minta peserta didik pada awal masuk sebagai pseerta didik PPDSN FK Unsrat, ketepatan 

waktu kehadiran tenaga pendidik, tenaga pendidik mempunyai cukup waktu dalam memberikan materi/bimbingan, penyajian 

materi menarik, materi yang diberikan sesuai dengan kompetensi, tenaga pendidik mempunyai antusiasme dalam mengajar, 

keragaman cara penyajian materi, tenaga pendidik menggunakan media pengajaran, pemanfaatan media dan teknologi 

pembelajaran dan kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar. 

2. profesionalisme dalam pengajaran : penguasaan materi pembelajaran baik, kemampuan memberikan contoh yang relevan dari 

materi/kasus yang disampaikan, kedalaman dan  keluasan dalam membahas contoh kasus, kedalaman menjelaskan keterkaitan 

bidang yang diajarkan dengan bidang lain, kemampuan menjelaskan keterkaita bidang yang diajarkan dengan kehidupan, 

mengusai isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan, penggunaan hasil-hasil penelitian dan contoh-contoh kasus untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, mampu menggunakan beragam teknologi komunikasi dalam meningkatkan  kualitas 

pembelajaran. 

3. Kepribadian : mempunyai kewibawan sebagai tenaga pendidik, mempunyai kemampuan dalam menggendalikan diri dari berbagai 

situasi, mampu bersikap arif dalam mengambil keputusan  terutama dalam membantu peserta didik  menyelesaikan persolannya, 

dapat memberi contoh dalam bersikap dan berperilaku, bersikap hangat terhadap peserta didik dan bersikap adil dalam 

memperlakukan peserta didik. 

4. Sosial : mempunyai kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain, mempunyai kesediaan meluangkan waktu 

untuk konsultasi di kelas, mengenal dengan baik peserta didik yang mengikuti kuliahnya, mudah bergaul dengan segenap civitas, 

dan mempunyai toleransi terhadap keberagaman peserta didik. 
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BAB XI. TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

1. SITUASI TENAGA KEPENDIDIKAN TERBARU 

PPDSN FK Unsrat memiliki satu orang tenaga tenaga kependidikan. Meskipun demikian total tenaga kependidikan di Bagian 

Neurologi FK Unsrat adalah tiga orang: 

No Nama Status Jabatan Tugas Ket 

1 Mili Rambi, SE Honor  Koordinator  - Koordinator Staf Kependidikan 
- Urusan PPDS 

 

2 Ester Salangka, SE Honor Staf kependidikan Urusan P3D dan S1  

3 Pintje Makanoneng, SE PNS Staf kependidikan Perpustakaan dan aset  

 

2. REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Tenaga kependidikan direkrut berdasarkan pelamar yang mendaftarkan diri, khusus tenaga kependidikan Pintje Makanoneng, SE 

merupakan tenaga kependidikan yang berstatus PNS yang mendapat surat tugas dari fakultas kedokteran Unsrat. Sedangkan dua 

tenaga kependidikan lainnya merupakan tenaga kependidikan yang berstatus honor yang mendaftarkan diri memenuhi syarat di bawah 

ini : 

1. Berkebangsaan Indonesia 

2. Latar belakang pendidikan S-1 

3. Siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab 

4. Mampu menjalankan program Ms. Office 

5. Melengkapi formulir lamaran 

6. Sedang tidak terikat dengan kontrak kerja/perjanjian/ikatan dinas pada instansi lain 

7. Sehat secara jasmani dan rohani 

8. Melampirkan bukti pengalam kerja sebelumnya 

9. Tidak terkait tindak pidana 

Tenaga pendidik yang telah diterima, ditempatkan sesuai kebutuhan bagian. Penempatan tenaga kependidikan ini didasarkan 

pada keputusan Ketua Bagian melalui rapat bagian Neurologi. 

 

3. KODE ETIK 

Kode Etik Tenaga Kependidikan PPDSN FK Unsrat disahkan oleh Rektor Unsrat. Kode etik ini bertujuan untuk: 

1. Menciptakan budaya pelayanan yang aman, nyaman dan menyenangkan 

2. Menciptakan prosses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaannya administrasi, dan pelayanan akademik 

3. Mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, 

kompetitif, dan bersifat akuntabel 

4. Mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan tugasnya masing-masing. 

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi: 

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja. 

2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik. 

3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing. 

4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan. 

5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. 

6. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-

hari. 

7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat. 

8. Membantu upaya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni 

yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 

9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada 

akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif. 

10. Menjunjung kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran. 

11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Bagian Neurologi FK Unsrat. 

12. Menempatkan kepentingan Bagian Neurologi FK Unsrat di atas kepentingan diri sendiri. 
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13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan. 

 

4. TATA TERTIB 

Tenaga kependidikan berkewajiban menjalankan tugas berdasarkan ketentuan di bawah ini : 

1. Mejalankan tugas sesuai dengan perjanjian 

2. Memegang teguh rahasia jabatan 

3. Menegakkan dan memenuhi peraturan disiplin dan menjaga citra serta mengembangkan sikap mental dan etika profesi. 

4. Menjalankan tugas dalam jumlah jam kerja efektif 

5. Melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun ketrampilan sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan 

6. Menjaga dan memanfaatkan fasilitas kerja yang disediakan oleh KSM/Bagian Neurologi dengan sebaik – baiknya untuk 

pengembangan tugas pokok dan fugsinya. 

Tenaga kependidikan yang melanggar peraturan di bagian/program studi akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

dalam tingkatan sebagai berikut : 

1. Teguran lisan  

2. Teguran tertulis 

3. Tenaga kependidikan dikembalikan kepada instansi asal (Rumah Sakit/Fakultas) 

Prosedur yang dilakukan dengan memanggil tenaga kependidikan oleh Ketua Bagian/KPS baik lisan maupun surat resmi, 

melakukan pemeriksaan untuk segera diproses guna pemberian sanksi.  

 

5. PENILAIAN 

Penilaian kinerja tenaga kependidikan menggunakan instrument sebagai berikut : 

1. Form penilaian Kinerja tipe A beserta Panduan Penilain kinerjanya digunakan untuk menilai 

aspek teknis, antara lain : 

a. Inisiatif 

b. Inovasi 

c. Komunikasi 

d. Kemampuan adaptasi 

e. Motivasi 

f. Kerjasama 

g. kemandirian 

2. Form penilaian kinerja tipe B beserta panduan  penilaian kinerjanya digunakan untuk menilai 

aspek manajerial, antara lain : 

a. kepemimpinan 

b. pemecahan masalah 

c. pengambilan keputusan 

3. Form penilaiam kinerja tipe C beserta panduan penilaian kenerjanya digunakan untuk menilai 

aspek keperilakuan, antara lain : 

a. kedisplinan 

b. komitmen 

c. penampilan 

d. etika dan kesopanan 

e. kejujuran  

f. loyalitas 

4. Form penilaian kinerja tipe D beserta panduan penilaian kinerjanya digunakan untuk menilai hasil 

kerja yang berwujud (observable) dan terukur. 

Kategori  penilaian terdiri dari 4 (empat) kategori sebagai berikut : 

1. sangat baik, dengan nilai : 91–100 

2. baik, dengan nilai  : 76-90 

3. kurang, dengan nilai  : 51-76 

4. sangat kurang, dengan nilai : 50 

Perhitungan penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan sebagai berikut : 

Penilai Bobot Total 

Form A Form B Form C Form D  

Atasan  10% 25% 10% 15% 60% 

Bawahan/rekan kerja 10% 10% 10% 10% 40% 

Form penilain A – D dapat dilihat pada lampiran. 
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BAB XII. FASILITAS PENDIDIKAN 

 

1. RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN JEJARINGNYA 

Sampai saat ini, rumah sakit dan klinik yang digunakan untuk melakukan kegiatan pendidikan adalah: 

1. RSUP Prof. dr. R.D. Kandou Manado 

2. RSUD Prof. dr. V.L. Ratumbuysang Manado (Psikiatri) 

3. RSAD Tingkat III Wolter Mongisidi Manado (Neuroimaging) 

4. RSUD Noongan (Neurokomunitas) 

5. RS GMIM Pancaran Kasih Manado (Neurokomunitas) 

6. RS GMIM Bethesda Tomohon (Chief) 

7. RSUD Belitung Timur (Chief) 
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Data tujuh rumah sakit pendidikan terbagi satu rumah sakit akreditasi A dan sisa lainnya rumah sakit bertipe C (Tabel. 11) 
 

TABEL 11. DATA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN 

 

No. Nama Rumah Sakit 
Kualifikasi & 

Akreditasi 

Total Jumlah 
Tempat Tidur 

RS 
BOR 

Jumlah 
Pasien 

Rawat Jalan 

Variasi Kasus* 
(Cukup/ Tidak 

Cukup) 

Jumlah  
Dosen 

Jumlah 
Peserta 

didik 

Nama 
Institusi Pendidikan 
Dokter Pengguna RS 

Kontribusi RumahSakit untuk Pendidikan 

1. RSUP PROF. DR.  R.D.KANDOU 
 

RSUP/A 735 80,41 9635 Cukup 18 38 FK Unsrat Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Emergensi, Ruang Bedah, 
ICU, Poli Diagnostik 

2. RS TK.III W. MONGISIDI 
(Stase Neuroimaging)  

C 169 73,0 4525 Cukup 1 1 FK Unsrat Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Emergensi, Ruang Bedah, 
ICU, Poli Diagnostik 

3. RS V.L. RATUMBUYSANG 
(Stase Neuropsikiatri)  

C 70 46,68 6254 Cukup 1   1 FK Unsrat Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Emergensi 

4. RSU GMIM BETHESDA 
(Stase Chief) 

C 224 72,92 5485 Cukup 1 1 FK Unsrat Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Emergensi, Ruang Bedah, 
ICU, Poli Diagnostik 

5. RSU GMIM PANCARAN KASIH 
(Stase Neurokomunitas 1) 

C 250 89,71 6016 Cukup 1 1 FK Unsrat Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Emergensi, Ruang Bedah 

6. UPTD RSUD NOONGAN 
(Stase Neurokomunitas2) 

C 90 60,71 2545 Cukup 1 1 FK Unsrat Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Emergensi, Ruang Bedah, 
ICU 

7. RSUD BELTIM 
(Stase Mandiri) 

C 105 73,87 2469 Cukup 1 1 FK Unsrat Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Emergensi, Ruang Bedah, 
ICU 

Jumlah      18** 44   
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Jumlah kunjungan pasien rawat jalan di rumah sakit pendidikan diperlihatkan dalam Tabel 12, jumlah dan kapasitas ruangan 

rawat inap diperlihatkan dalam Tabel 13, dan jumlah pasien UGD diperlihatkan pada Tabel 14. Data diperaui tahun 2016. 

 
TABEL 12. JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN 

Nama RS Sarana yang Tersedia 
Frekuensi 

(Jumlah kunjungan per tahun) 

1. RSUP R.D KANDOU POLI SARAF (Poli Pasien Baru, Neurovaskular, Nyeri/Nyeri 
kepala/ Neuroonkologi, Epilepsi, Saraf Tepi, Infeksi dan 
Trauma Kepala, HIV, Gangguan Gerak dan Neurogeriatri, 
Neuropediatri) 

9635 

2. RSU R.W MONGISIDI  POLI SARAF (Neurologi Umum) 4525 

3. RSU PANCARAN KASIH  POLI SARAF (Neurologi Umum) 6016 

4. RSU BETHESDA POLI SARAF (Neurologi Umum) 5485 

5. RSUD NOONGAN POLI SARAF (Neurologi Umum) 2545 

6. RS V.L. RATUMBUYSANG  POLI SARAF (Poliklinik Jiwa) 6254 

7. RSUD BELTIM POLI SARAF (Neurologi Umum) 2469 

 
TABEL 13. DAFTAR JUMLAH PASIEN YANG DI RAWAT SERTA KAPASITAS RUANGAN 

No. 
Nama Prasarana 
Ruang rawat inap 

Jumlah 
ruangan 

Jumlah 
tempat 
tidur 

BOR 
(rata-

rata/tahun) 

Jumlah pasien yang 
ditangani peserta PPDS per 

tahun 

1. RSUP PROF DR R.D KANDOU (UGD/HCU, 
ICU, Bangsal khusus Neurologi) 

12 735 56,42% 4645 

2.   
 

RSU TK.III DR R.W MONGISIDI (UGD/HCU, 
ICU, Bangsal rawat bersama) 

5 169 73,0% 2226 
 

3. 
 

RSU PANCARAN KASIH (UGD, ICU, 
Bangsal rawat bersama) 

6 250 89,71% 2616 
 

4. RSU BETHESDA (UGD, ICU, Bangsal rawat 
bersama) 

6 224 72,92% 2279 
 

5. RSUD NOONGAN (UGD, ICU, Bangsal 
rawat bersama) 

4 90 60,71% 1415 
 

6.  
 

RSJ RATUMBUYSANG  
(UGD, ICU, Bangsal rawat bersama) 

2 70 46,68% 1849 
 

7. 
 

RSUD BELTIM 
(UGD, ICU, Bangsal rawat bersama) 

3 105 73,87% 973 
 

 
TABEL14. JUMLAH PASIEN DI RUANG GAWAT DARURAT 

No. Nama Prasarana Jumlah kapasitas 
Jumlah penderita/ 

tahun 
Jumlah pasien bidang 
Neurologi per tahun 

1. RSUP R.D KANDOU 44 44.360 4.671 

2.   RSU R.W MONGISIDI  4 18.045 1.839 

3. RSU PANCARAN KASIH  8 12.263 1.559 

4. RSU BETHESDA 8 10.477 1.459 

5. RSUD NOONGAN 5 7.616 879 

6.  RS V.L. RATUMBUYSANG  5 2.416 305 

7. RSUD BELTIM 7 8.518 1121 

 
Deskripsi fasilitas di rumah sakit pendidikan diperlihatkan dalam Tabel 15 – Tabel 18. 

 
TABEL 15. RUANGAN POLI DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PESERTA PPDS  

No. Nama Prasarana Jumlah ruangan 
Jumlah 

tindakan/tahun 

Jumlah tindakan yang 
dilakukan peserta PPDS per 

tahun 

1. LABORATORIUM NO/NOT 1 516 516 

2. LABORATORIUM EEG 1 900 900 

3. POLI NEUROBEHAVIOUR 1 150 150 

4. LABORATORIUM EMG 1 493 493 

5. LABORATORIUM TCD 1 441 441 

 
TABEL 16. RUANGAN KHUSUS DAN JUMLAH PASIEN YANG DITANGANI PESERTA PPDS 

No. Nama Prasarana Jumlah ruangan 
Jumlah 

penderita/tahun 

Jumlah pasien yang 

ditangani  peserta PPDS per 

tahun 

1. LABORATORIUM EEG  1 900 900 

2. LABORATORIUM EMG 1 493 493 

3. LABORATORIUM TCD 1 441 441 

4. KLINIK NEUROBEHAVIOUR 1 430 430 

5. LABORATORIUM NEURORESTORASI 1 280 280 

6. LABORATORIUM NO/NOT 1 516 516 
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TABEL17. PRASARANA PENDIDIKAN PELENGKAP RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN KONDISINYA  

No. RS Pendidikan Jenis Sarana 

Jumlah dalam 
Kondisi 

Baik Rusak 

1. RSUP R.D. KANDOU 

Sistem Informasi EEG   

Sistem Informasi EMG tools   

Perangkat Pemeriksaan NO/NOT   

Perangkat Pemeriksaan Neurobehaviour   

Perangkat pemeriksaan pungsi lumbal   

Alat dekompresi/ hiperbarik   

2. RS W. MONGISIDI Ruang baca foto   

3. RSJ RATUMBUYSANG  Poliklinik jiwa   

4. 
LABORATORIUM PARASITOLOGI 
FK Unsrat 

Laboratorium BSL-2 
  

 
TABEL 18. PRASARANA PELENGKAP DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN JEJARING 

No. Prasarana Pelengkap  Luas (m2) Sarana yang Tersedia 

1. Ruang baca foto RS W MONGISIDI 10 Meja, kursi, komputer, printer, loker, dan viewer 

2. 
Poliklinik Jiwa RSJ V.L. 
RATUMBUYSANG 

10 Tempat tidur, meja, dan kursi,  

3. 
Laboratorium BSL-2 
LABORATORIUM PARASITOLOGI 
FK Unsrat 

25 Meja, kursi, mikroskop, viral storage, mesin PCR, freezer, 
decontaminant box, LCD, komputer, dan sentrifuge. 
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2. LABORATORIUM 

Laboratorium yang tersedia untuk kegiatan pendidikan adalah: 

1. Laboratorium EEG di Poliklinik Saraf RSUP Prof. dr. R.D. Kandou 

2. Laboratorium EMG dan Potensial Cetusan di Poliklinik Saraf RSUP Prof. dr. R.D. Kandou 

3. Laboratorium Neurobehaviour di Cardivascular and Brain Center RSUP Prof. dr. R.D. Kandou. 

4. Laboratorium Kateterisasi di Cardivascular and Brain Center RSUP Prof. dr. R.D. Kandou. 

5. Laboratorium TCD dan Doppler di Cardivascular and Brain Center RSUP Prof. dr. R.D. Kandou. 

6. Laboratorium Parasitologi di Kampus FK Unsrat Malalayang. 

7. Ruang Skills Lab di Bagian Neurologi FK Unsrat. 

 

3. PERPUSTAKAAN 

Ruang perpustakaan PPDSN FK Unsrat terletak di dalam Bagian Neurologi. Ruang ini disediakan untuk menunjang proses 

pendidikan dan dapat digunakan oleh anggota yang telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan PPDSN FK Unsrat. Terdapat berbagai 

buku-buku teks, majalah profesi internasional, majalah profesiional yang telah terakreditasi, video pendidikan, prosiding, skripsi, tesis, 

disertasi. Di dalam ruang ini juga terdapat akses internet, meja dan kursi diskusi beserta AC. Semua fasilitas ini dibuka pada jam 08.00 – 

14.00 WITA pada hari Senin-Kamis dan jam 08.00 – 12.00 WITA pada Jumat-Sabtu. Peminjaman, pengembalian, dan pengadaan diatur 

sesuai dengan pedoman pengelolaan perpustakaan. Internet menggunakan jaringan Indihome dengan kecepatan 10 Mbps. Ada satu 

petugas nonpustakawan yang mengelola perpustakaan Bagian Neurologi setiap hari. Pengelolaannya diasuh oleh Perpustakaan Unsrat 

berdasarkan Nota Kesepahaman. 

Perpustakaan induk program studi adalah Gedung Perpustakaan Universitas (UPT Perpustakaan) yang terletak di Jalan Kampus 

Unsrat Kleak, Bahu, Manado. Gedung ini dapat diakses oleh peserta didik untuk menunjang proses pendidikan. Koleksi literaturnya juga 

lebih banyak. Terdapat berbagai buku teks berjumlah 24.858 buku dan majalah profesi sebanyak 13.547 majalah (Tabel 19). Terdapat 

akses internet yang berasal dari Pusat Teknologi Informasi (PTI). Komputer yang dapat digunakan sejumlah 5 unit dan tenaga kerja 

sebanyak 28 orang dengan 12 pustakawan. Peminjaman, pengembalian, dan pengadaan diatur sesuai dengan pedoman pengelolaan 

perpustakaan. 

Di gedung Fakultas Kedokteran Unsrat di Kampus Kedokteran Unsrat di Jl. W. Mongisidi, Malalayang Satu, Manado juga terdapat 

ruang perpustakaan fakultas yang dapat digunakan oleh peserta didik. Ruang ini dapat diakses oleh peserta didik untuk menunjang 

proses pendidikan. Perpustakaan ini memiliki berbagai buku teks sejumlah 250 buku. Akses internet menggunakan provider Speedy 

Telkom dan komputer yang dapat digunakan sejumlah 4 unit. Tenaga kerja berjumlaj 5 orang dengan 2 pustakawan. 

Di RS Pendidikan Utama, terdapat juga ruang perpustakaan Bakordik yang terletak di Ruang Bakordik RSUP Prof R.D. Kandou di 

Jl. W. Mongisidi no. 56, Malalayang Satu, Manado. Perpustakaan Bakordik memiliki koleksi buku teks sejumlah 170 buku dan majalah 

profesi sebanyak 40 majalah. Belum terdapat akses internet. Komputer yang dapat digunakan sejumlah 2 unit. Pengelolaannya dilakukan 

oleh 1 orang pegawai. 

TABEL 19. DAFTAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN UNSRAT 

No. Materi Perpustakaan Jumlah Judul 

1 Buku teks 25.220 

2 Majalah profesi internasional 10.301 

3 Majalah profesi nasional terakreditasi 3.246 

4 Video/interactive materials 41 

5 Proceeding 52 

6 Skripsi/ Tesis 17.703 

7 Disertasi 136 

Sumber : data sarana dan prasarana tahun 2015/2016 

 

4. FASILITAS LAIN 

Fasilitas ruangan untuk proses pendidikan meliputi 54 item yang tersebar di lingkungan RS pendidikan utama (Tabel. 20) : 

 
TABEL 20. FASILITAS RUANGAN 

- Ruang Ketua Bagian 
- Ruang Koordinator Program Studi 
- Ruang Divisi Neurobehaviour 
- Ruang Divisi Nyeri 
- Ruang Staf 1 
- Ruang Staf 2 
- Ruang PPDS 1 

- Laboratorium EEG 
- Laboratorium Neurooftalmologi dan Neurootologi 
- Laboratorium Neurobehaviour dan Neurorestorasi 
- Laboratorium EMG-EP 
- Laboratorium TCD 
- Laboratorium Radiologi (CT scan helical 120 slices dan MRI 3 

Tesla) 
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- Ruang PPDS 2 
- Ruang Kuliah dan Ruang Serba Guna 
- Ruang Tamu  
- Ruang Rapat 
- Ruang Perpustakaan 
- Ruang Konseling Peserta Didik 
- Ruang SkillLab/Tindakan Khusus Rawat 

Inap 
- Ruang Dokter Muda 
- Ruang Residen Jaga 1 
- Ruang Residen Jaga 2 
- Ruang Perawat 
- Ruang Tata Usaha 
- Gudang 1 (Poli) 
- Gudang 2 (Bagian) 

- Cath-lab 
- Laboratorium Patologi Klinik 
- Laboratorium Mikrobiologi/Biomolekular 
- Ruang Rawat Inap F Neuro: Kelas 1, 2, bangsal laki, bangsal 

perempuan 
- Ruang Rawat Inap F THT: Kelas 1, 2, bangsal laki, bangsal 

perempuan 
- Ruang Rawat Inap F Isolasi 
- Ruang Rawat Inap F IMC Neurologi 
- Ruang Rawat Inap C5 (Isolasi TB)  
- Ruang Rawat Inap Irina B: Kelas 1, 2 
- Ruang Rawat Inap Anggrek 1 
- Ruang Rawat Inap Anggrek 2 
- Ruang Rawat Inap Nyiur VIP 
- Ruang Rawat Inap Nyiur VVIP 
- Ruang Perawatan Intensif 
- Ruang Perawatan Jantung Intensif 
- Poliklinik Pasien Baru 
- Poliklinik Stroke & Gangguan Neurovaskular 
- Poliklinik Nyer, Nyeri kepala, dan Neuroonkologi 
- Poliklinik Epilepsi 
- Poliklinik Saraf Tepi 
- Poliklinik Infeksi dan Trauma Kepala 
- Poliklinik HIV 
- Poliklinik Ganguan Gerak dan Neurogeriatri 
- Poliklinik Neuropediatri 
- Poliklinik Jiwa (Stase Psikiatri) 
- Poliklinik dan Ruang Rawat Inap Neurologi Umum (Stase 

Neurokomunitas) 1 
- Poliklinik dan Ruang Rawat Inap Neurologi Umum (Stase 

Neurokomunitas) 2 

Sumber : data sarana dan prasarana tahun 2015/2016 
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Ruangan terbagi dalam 54 item yang dengan ukuran luas dan daya tampung setiap sesi bervariasi (Tabel 21) 

 

TABEL 21. RINCIAN RUANGAN 

 
No Nama ruangan Luas Daya tampung 

setiap sesi 
Sarana yang tersedia. Rata-rata jam pemanfaatan 

setiap minggu 

1. Ruang Ketua Bagian 20 m2 6 Meja, kursi, lemari buku, komputer, AC, kulkas, cermin, kabel roll, 69ofá, printer. 35 

2. Ruangan Koordinator Program Studi 18 m2 3 Meja, kursi, lemari buku, komputer, AC, kabel roll 35 

3.  Ruangan Divisi Neurobehaviour 18 m2 3 Meja, kursi, loker besi, lemari buku, kabel roll 35 

4. Ruangan Divisi Nyeri 20 m2 3 Meja, kursi, loker besi, lemari buku, komputer, internet 35 

5. Ruangan Staf 1 30 m2 8 Meja, kursi, loker besi, lemari buku, komputer, internet 35 

6. Ruangan Staf 2 18 m2 4 Meja, kursi, loker besi, lemari buku, komputer, internet 35 

7. Ruangan PPDS 1 10 m2 6 Meja, kursi, loker besi, lemari buku, komputer, internet 35 

8. Ruangan PPDS 2 20 m2 8 Meja, kursi, loker besi, lemari buku, komputer, internet 35 

9. Ruangan Kuliah dan Ruang Serba Guna 72 m2 65 Meja, kursi, loker besi, lemari buku, komputer, internet 35 

10. Ruang Tamu 56 m2 31 Meja dan kursi 35 

11. Ruang Rapat 12 m2 8 Meja, kursi, lemari es, dispenser 35 

12. Ruang Perpustakaan 15 m2 5 Lemari buku, meja, kursi, buku, komputer, internet 35 

13. Ruang Konseling Peserta Didik 4 m2 2 Meja dan kursi 35 

14. Ruang Lab Skill/ Ruang Tindakan Khusus Rawat Inap 36 m2 10 Meja, kursi, freezer, alat skilllab 35 

15. Ruangan Dokter Muda 10 m2 4 Tempat tidur, meja, kursi, loker, komputer,  internet 168 

16. Ruangan Residen Jaga 1 (Bangsal) 10 m2 3 Tempat tidur, meja, kursi, loker, komputer,  internet 168 

17. Ruangan Residen Jaga 2 (UGD) 20 m2 4 Tempat tidur, meja, kursi, loker, komputer,  internet 168 

18. Ruang Perawat 8 m2 4 Loker kayu, meja kayu, kursi kayu 168 

19. Ruang Tata Usaha 15 m2 6 Meja, kursi, loker besi, lemari buku, komputer, modem, mesin fotokopi, printer, scanner 35 

20. Gudang 1 (Poli) 8 m2 0 Lemari kayu, lemari besi 168 

21. Gudang 2 (Bagian) 8 m2 0 Lemari kayu, lemari besi 168 

22. Laboratorium EEG 16 m2 1 Tempat tidur, EEG, meja, kursi, loker, komputer,  internet 35 

23. Laboratorium Neurooftalmologi dan Neurootologi 16 m2 1 Tempat tidur, NO/NOT tools, meja, kursi, loker, komputer, internet 35 

24. Laboratorium Neurobehaviour dan Neurorestorasi 20 m2 1 Tempat tidur, Neurorestorasi tools, meja, kursi, loker, komputer, internet 35 

25. Laboratorium EMG/Evoked Potentials 12 m2 1 Tempat tidur, EMG, meja, kursi, loker, komputer, internet 35 

26. Laboratorium TCD 12 m2 1 Tempat tidur, TCD, meja, kursi, loker, komputer, internet 35 

27. Laboratorium Radiologi/Neuroimaging (StaseNeuroimajing) 45 m2 3 MRI, CT-Scan, X-ray, USG, meja, kursi, komputer, viewer, printer, lemari besi, lemari kayu 35 

28. Cath-lab 72 m2 3 C-arms, meja tindakan, tempat tidur pasien, lemari resusitasi, komputer, kursi, printer 168 

29. Laboratorium Patologi Klinik 80 m2 15 Mikroskop, meja, kursi, meja periksa, lemari besi, peralatan laboratorium patologi klinik 168 

30. Laboratorium Mikrobiologi/Biomolekular 36m2 10 Mikroskop, meja, kursi, meja periksa, lemari besi 168 

31. Ruang Rawat Inap F Neuro 150 m2 21 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

32. Ruang Rawat Inap F THT 220 m2 32 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

33. Ruang Rawat Inap F Isolasi 40 m2 6 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 
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34. Ruang Rawat Inap IMC F Neurologi 50 m2 5 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

35. Ruang Rawat Inap C5 (Isolasi TB) 120 m2 30 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

36. Ruang Rawat Inap B 200 m2 24 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

37. Ruang Rawat Inap Anggrek 1 150 m2 36 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

38. Ruang Rawat Inap Anggrek 2 300 m2 42 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

39. Ruang Rawat Inap Nyiur VIP 260 m2 16 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

40. Ruang Rawat Inap Nyiur VVIP 40 m2 2 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

41. Ruang Rawat Inap Intensif 200 m2 24 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

42. Ruang Rawat Inap Jantung Intensif 100 m2 11 Tempat tidur, lemari pasien, kursi penunggu 168 

43. Poliklinik Pasien Baru 6 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

44. Poliklinik Neurovaskular 21 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

45. Poliklinik Nyeri, Nyeri kepala, dan Neuroonkologi 6 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

46. Poliklinik Epilepsi 6 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

47. Poliklinik Saraf Tepi 6 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

48. Poliklinik Infeksi dan Trauma Kepala 6 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

49. Polikinik HIV 6 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

50. Poliklinik Gangguan Gerak dan Neurogeriatri 6 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

51. Poliklinik Neuropediatri 18 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi  pasien 24 

52. Poliklinik Jiwa (Stase Psikiatri) 20 m2 1 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi pasien 24 

53. Poliklinik dan Ruang Rawat Inap Neurologi Umum (Stase 
Neurokomunitas 1) 

450 m2 124 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi pasien,  meja dan kursi kerja 168 

54. Poliklinik dan Ruang Rawat Inap Neurologi Umum (Stase 
Neurokomunitas 2) 

150 m2 38 Tempat tidur, meja dan kursi kerja, kursi pasien,  meja dan kursi kerja 168 

Sumber : data sarana dan prasarana tahun 2015/2016 
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BAB XIII. PELAKSANAAN PENDIDIKAN 
 

Pelaksanaan pendidikan merupakan suatu siklus yang dimulai dari penerimaan peserta didik baru hingga kelulusan peserta didik. Siklus 

ini berlangsung dalam satu semester.  

 

1. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

Sistem rekrutmen calon peserta didik PPDS Neurologi FK Unsrat menggunakan suatu pedoman yang meliputi seluruh 

persyaratan dan tata cara pelaksanaan penerimaan dibawah tanggung jawab Rektor. Pedoman ini adalah Peraturan Rektor Universitas 

Sam Ratulangi tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.  

Penerimaan calon peserta PPDS FK Unsrat dilakukan dua kali per tahun yaitu pada periode penerimaan bulan April dan bulan 

Oktober. Penerimaan PPDS Neurologi FK Unsrat dilakukan pertama kali pada semester ganjil 2011/2012. Rektor menetapkan Panitia 

Seleksi Penerimaan Peserta PPDS dua kali per tahun melalui SK Rektor. Panitia seleksi ini terdiri dari Dekan, para KPS PPDS FK 

Unsrat ditambah beberapa tenaga pendidik dari PPDS-PPDS yang ada dan tenaga kependidikan. 

 

2. PENDAFTARAN ULANG DAN PENGISIAN KRS 

Proses pendaftaran ulang peserta didik ke universitas mencakup pendataan ulang, pembayaran BOP, pengisian KRS, pengisian 

portal akademik, pembuatan keterangan kompetensi, dan memulai kegiatan akademik peserta didik pada semester berjalan. 

Di saat awal semester, Unsrat mengumumkan periode pendaftaran ulang peserta didik. Peserta didik membayar BOP via bank 

yang ditunjuk universitas sesuai prosedur pembayaran BOP. Peserta didik lalu mendaftar ulang ke tenaga kependidikan PPDSN FK 

Unsrat dengan membawa bukti pembayaran BOP. 

Tenaga kependidikan membuat daftar nama peserta didik dan melaporkan ke Dekan FK Unsrat via TK PPDS FK Unsrat. TK 

PPDS mendaftarkan ulang peserta didik semester baru ke Unsrat dan portal akademik Unsrat di Pusat Teknologi dan Informasi (PTI) 

Unsrat. 

KPS memeriksa ulang dokumen akademik dan surat izin praktik peserta didik. Selanjutnya KPS membuat surat daftar peserta 

didik dan keterangan kompetensi peserta didik bagi peserta didik yang memenuhi syarat. Peserta didik yang tidak memenuhi syarat 

dikenakan penangguhan pendidikan dan pelayanan sementara hingga memenuhi syarat akademik dan profesionalnya. 

KPS memberitahukan tentang beban SKS maksimal serta target peneyelesaian studi untuk masing-masing peserta didik yang 

telah terdaftar kepada peserta didik dan seluruh Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Peserta didik melapor ke DPA untuk 

merencanakan Kartu Rencana Studi (KRS) sekaligus melakukan bimbingan dan konseling. Selanjutnya peserta didik mengisi KRS. DPA 

menyetujui KRS yang disusun bersama peserta didik asuhannya. 

KPS mengkoordinasikan jadwal kegiatan pengisian KRS di portal akademik Unsrat untuk PPDSN FK Unsrat dengan Wakil Dekan 

I FK Unsrat. Peserta didik mengisi KRS di portal akademik Unsrat di bawah koordinasi KPS.  

Tenaga kependidikan yang bertugas membuat jadwal stase dan permohonan pembuatan keterangan kompetensi baru ke 

Direktur RSUP Prof. dr. R.D. Kandou via Bakordik. Peserta didik lalu mengikuti kegiatan pendidikan semester baru. 

 

3. PENGISIAN KHS DAN YUDISIUM SEMESTER 

Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai mata kuliah dan modul yang diperoleh oleh setiap peserta didik dalam semester 

tertentu. KHS berisi nilai angka, nilai huruf, dan indeks prestasi kumulatif. Nilai KHS mempengaruhi SKS maksimal yang dapat ditempuh 

pada semester berikutnya. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

1. IPK 3,00-4,00 : 21-24 SKS. 

2. IPK 2,00-2,99 : 18-20 SKS. 

3. IPK 1,00-1,99 : 15-17 SKS. 

4. <1,00  : 12-14 SKS. 

KHS dibuat oleh KPS berdasarkan nilai-nilai yang dimasukkan oleh para pengampu mata kuliah dan modul. KHS diberikan pada 

peserta didik saat yudisium semester. 

Yudisium semester adalah suatu acara untuk mengumumkan hasil belajar peserta didik selama satu semester. Yudisium 

semester dilaksanakan pada akhir bulan Juni dan Desember. Dalam yudisium semester akan dibacakan KHS para peserta didik da IPK-

nya. Yudisium semester juga menjadi wahana diseminasi kegiatan program studi, penyampaian komentar dan masukan dari tenaga 

pendidik, serta diskusi peserta didik dengan tenaga pendidik terkait pembelajaran. 
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Yudisium semester dilakukan oleh KPS dan dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik (termasuk DPA) dan peserta didik. 

 

4. YUDISIUM AKHIR, WISUDA, DAN PELANTIKAN 

Yudisium ahir adalah suatu acara untuk mengumumkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akhir dan predikat kelulusan kepada 

peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah/modul, termasuk penelitian akhir, dan lulus uji kompetensi nasional sebagai 

salah satu bagian dari aturan dan tradisi akademik. 

Yudisium akhir dilaksanakan pada hari Jumat, kecuali ada pertimbangan khusus. 

Tenaga kependidikan menyampaikan kepada KPS tentang peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan modul 

termasuk penelitian akhir dan telah lulus uji kompetensi nasional. Tenaga kependidikan memeriksa dalam pangkalan data mengenai 

kewajiban yang belum diselesaikan peserta didik yang akan diyudisium akhir, mencakup: 

1. Sanksi (tugas referat, tugas penelitian, tugas jaga, tugas stase/prolong, dll)  

2. Pengulangan modul,  

3. Pembayaran BOP,  

4. Pengembalian buku perpustakaan dan iuran perpustakaan 

5. Pengumpulan tugas-tugas 

6. Penyelesaian penelitian kecil, telaah jurnal, laporan kasus kematian, dll. 

7. Penyelesaian masalah di rumah sakit-rumah sakit jejaring  

8. Pengisian buku log secara lengkap  

9. Proses pengumpulan hasil penelitian akhir dan publikasi, 

Tenaga pendidik menyusun Kartu Hasil Studi (KHS) per semester dan draft transkrip nilai akhir peserta didik yang akan mengikuti 

yudisium akhir lalu memberikannya kepada KPS. 

KPS melakukan konfirmasi ulang terkait nilai dan status kelulusan peserta didik tiap mata kuliah/modul ke setiap pengampu mata 

kuliah/modul. KPS melaksanakan rapat prayudisium akhir peserta didik. Rapat ini biasanya dilaksanakan setelah yudisium seminar hasil 

penelitian peserta didik. Jika disetujui dalam rapat maka KPS langsung menghitung IPK akhir dan predikat kelulusan lalu mengisinya 

dalam transkrip nilai akhir. KPS didampingi Ketua Bagian melakukan yudisium akhir dengan menghadirkan peserta didik bersangkutan 

dengan membacakan IPK akhir dan predikat kelulusannya. KPS, peserta didik yang telah diyudisium, serta semua tenaga pendidik yang 

hadir menandatangani berita acara dan daftar hadir yudisium akhir masing-masing peserta didik. 

KPS membuat surat pengantar wisuda ke Dekan FK Unsrat. Peserta didik yang telah diyudisium mendaftarkan diri untuk 

mengikuti wisuda dan pelantikan dokter spesialis baru. 

Dalam aturan dan tradisi akademik Universitas Sam Ratulangi dibedakan antara wisuda dan pelantikan dokter spesialis: 

1. Wisuda adalah suatu pelantikan kelulusan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Sam Ratulangi. 

Secara akademik, wisuda Dokter Spesialis disejajarkan dengan wisuda magister. PPDSN FK Unsrat menetapkan bahwa peserta 

didik yang boleh mengikuti wisuda adalah peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah/modul dalam Kurikulum 

Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi FK Unsrat DAN lulus Uji Kompetensi Nasional Neurologi yang diselenggarakan oleh 

Kolegium Neurologi Indonesia (KNI). 

2. Pelantikan Dokter Spesialis adalah suatu prosesi penetapan dan pengambilan sumpah/janji profesi dokter spesialis setelah yang 

bersangkutan lulus dari pendidikan dokter spesialis dan lulus ujian nasional yang dilakukan oleh kolegium dokter spesialis 

masing-masing. 

Untuk mengikuti wisuda, KPS melakukan membuat surat pengantar wisuda ke Dekan FK Unsrat via TK PPDS. TK PPDS 

mengkonfirmasi kewajiban yang harus diselesaikan berupa surat keterangan bebas tunggakan iuran dan peminjaman buku 

perpustakaan serta surat keterangan lunas pembayaran BOP. Peserta didik mengurus surat keterangan bebas tunggakan iuran dan 

peminjaman buku perpustakaan serta surat keterangan lunas pembayaran BOP di universitas lalu menyerahkan ke TK PPDS. TK PPDS 

memberitahukan kelayakan wisuda peserta didik yang bersangkutan kepada Dekan FK Unsrat. Dekan FK Unsrat membuat surat 

pengantar wisuda ke Rektor Unsrat. 

Rektor Unsrat membuat daftar nama peserta didik yang dapat mengikuti wisuda untuk tanggal wisuda tertentu sesuai kalender 

akademik. Peserta didik lalu membayar biaya wisuda dan mengikuti wisuda.  

Untuk mengkuti pelantikan dokter spesialis, peserta didik melapor ke Dekan FK Unsrat untuk mengikuti pelantikan dokter 

spesialis. Dekan membuat surat pengantar pelantikan dokter spesialis. Peserta didik mendaftar untuk mengikuti pelantikan dokter 

spesialis ke Panitia Pelantikan Dokter, Dokter Gigi, Ners, dan Dokter Spesialis FK Unsrat dengan membawa pengantar Dekan FK 

Unsrat. Peserta didik kemudian membayar biaya pelantikan kepada panitia dan mengikuti pelantikan. 
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Setelah peserta didik mengikuti wisuda dan pelantikan, KPS melakukan pemutakhiran data di portal akademik Unsrat. KPS 

membuat surat pemberitahuan selesai kelulusan peserta didik ke Direktur RSUP Prof. dr. R.D. Kandou Manado dan Bakordik. KPS 

membuat surat pemberitahuan penambahan spesialis neurologi baru ke KNI, Perdossi Cabang Manado, dan Perdossi Pusat. Peserta 

didik mengurus Surat Tanda Registrasi Dokter Spesialis ke Konsil Kedokteran Indonesia. 

 

5. PERKULIAHAN 

Kegiatan perkuliahan dijalankan sesuai kalender akademik. Secara garis besar, kegiatan perkuliahan dibagi menjadi kegiatan 

akademik dan kegiatan praktik klinis. Kegiatan ini dilakukan dalam modul-modul pembelajaran sesuai kurikulum. Dengan demikian, 

dalam pelaksanaan modul sebenarnya berjalan kegiatan akademik dan kegiatan praktik klinis.  

 

Kalender Akademik 
Sebelum kegiatan perkuliahan,  KPS membuat jadwal akademik tahunan PPDSN FK Unsrat. Kalender akademik adalah jadwal 

penyelenggaraan kegiatan akademik Bagian/KSM Neurologi dan PPDS Neurologi FK Unsrat selama satu tahun akademik (Juli-

Desember dan Januari-Juni).  

Kalender akademik Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat berisi kegiatan akademik untuk Program Studi Kedokteran FK Unsrat dan 

Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) FK Unsrat. 

Kalender akademik PPDSN FK Unsrat berisi kegiatan akademik untuk PPDSN FK Unsrat. Kalender akademik ini dibagi menjadi 

kalender akademik tahunan dan bulanan. Kalender akademik tahunan dibuat di awal tahun akademik dan kalender akademik mingguan 

dibuat setiap awal bulan. 

Kalender akademik tahunan PPDSN FK Unsrat berisi: 

1. Jadwal kegiatan pembelajaran tatap muka. 

2. Jadwal kegiatan pelatihan. 

3. Jadwal kegiatan skills lab. 

4. Jadwal sidang proposal dan hasil penelitian akhir. 

5. Jadwal ujian akhir semester. 

6. Jadwal yudisium. 

7. Jadwal wisuda. 

Kalender akademik bulanan berisi: 

1. Kegiatan mingguan peserta didik (jadwal skills lab, jadwal visite Kabag, jadwal visite besar, jadwal laporan jaga mingguan, jadwal 

kegiatan divisi dan pelayanan, dan jadwal presentasi kasus) 

2. Kegiatan harian peserta didik (ibadah, laporan jaga harian, visite DPJP, visite divisi, kuliah tatap muka, pelayanan pasien, dan 

jaga). 

3. Rotasi eksternal dan internal peserta didik termasuk stase luar. 

Ketua Bagian, Koordinator Program Studi melakukan perencanaan kegiatan dalam satu tahun akademik untuk Program Studi 

Kedokteran, PSPD, dan PPDSN FK Unsrat berdasarkan:  

1. Rencana kegiatan Program Studi Pendidikan Dokter di Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat. 

2. Situasi Bagian/KSM. 

3. Evaluasi kalender akademik PPDSN FK Unsrat tahun sebelumnya. 

4. Kalender akademik FK Unsrat 

5. Kalender akademik Unsrat 

6. Agenda kegiatan Kolegium Neurologi Indonesia 

7. Agenda kegiatan rumah sakit 

8. Jadwal kegiatan daerah dan nasional per tahun 

Ketua Bagian dan KPS menyampaikan draft kalender akedemik tahunan Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat dan PPDSN FK Unsrat dalam 

rapat bagian. Selanjutya Ketua Bagian menetapkan kalender akademik tahunan Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat. 

Koordinator Program Studi menetapkan kalender akademik PPDSN FK Unsrat dengan sepengetahuan Ketua Bagian/KSM Neurologi FK 

Unsrat. Berdasarkan jadwal akademik Bagian/KSM dan PPDS Neurologi FK Unsrat, Sekretaris Bagian Neurologi FK Unsrat, dibantu oleh 

tenaga kependidikan, menyusun: 

1. Jadwal pakar dan tutor untuk modul-modul (termasuk modul skills lab) yang melibatkan Bagian Neurologi di Program Studi 

Kedokteran FK Unsrat. 
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2. Jadwal kuliah pakar, tutorial, bedside teaching, tugas wajib, san ujian peserta PSPD yang menjalani rotasi di Bagian/KSM 

Neurologi FK Unsrat. 

3. Jadwal perkuliahan dan tenaga pendidik pengampu untuk PPDSN FK Unsrat. 

4. Jadwal ujian akhir semester dan ujian akhir lokal PPDSN FK Unsrat. 

5. Jadwal bulanan presentasi laporan kasus PPDSN FK Unsrat. 

6. Jadwal bulanan rotasi peserta didik PPDSN FK Unsrat. 

7. Jadwal bulanan jaga peserta didik PPDSN FK Unsrat. 

8. Jadwal bulanan visite besar PPDSN FK Unsrat. 

9. Jadwal bulanan laporan jaga mingguan dan harian PPDSN FK Unsrat. 

Ketua Bagian bersama KPS dan Sekretaris Bagian melakukan diseminasi kalender akademik melalui rapat Bagian, papan 

informasi, surat pemberitahuan, dan website kepada seluruh sivitas akademika Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat. 

 

Kegiatan Akademik  
Kegiatan akademik PPDSN FK Unsrat meliputi: 

1. Tutorial  : Kuliah terjadwal, telaah jurnal dan referat modul, pembimbingan skills lab, dll. 

2. Bedside teaching  : Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) harian, Visite DPJP  jaga, Visite Divisi Mingguan, 

Visite Besar, dll 

3. Presentasi kasus : Laporan kasus setiap minggu, pembimbingan laporan kasus 

4. Clinical supervisor : Laporan jaga mingguan, laporan jaga harian, pembahasan kasus kematian, pertemuan lintas bagian, audit 

medis, dll. 

5. Pembimbingan Objective Structured Clinical Examination (OSCE).  

6. Pembuatan tesis dan penelitian lain.  

Jadwal kegiatan akademik berupa kuliah terjadwal (tatap muka) dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat di antara pukul 

10.00-12.00 kecuali hari Rabu. Visite Dokter Penanggung Jawan Pelayanan (DPJP) harian dilaksanakan setiap hari pada pukul 07.00-

10.00. Visite DPJP jaga dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal jaga DPJP pukul 14.00-07.00. Visite/kegiatan divisi dilaksanakan setiap 

hari Kamis pukul 13.00-14.00. Visite besar dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 08.00-10.00. Kegiatan pelatihan skills lab 

dilakukan pada hari Selasa dan Jumat sore jam 14.00-16.00 untuk semester yang memiliki modul skills lab. Presentasi kasus 

dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 08.00-10.00. Laporan jaga mingguan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 07.00-08.00. Laporan 

jaga harian dilaksanakan setiap hari pukul 06.00-06.30. Pembuatan tesis dan penelitian, dan pembimbingan laporan kasus disesuaikan 

dengan waktu pembimbing. 

Kuliah tatap muka dilakukan per semester sehingga dihadiri oleh para peserta didik menurut semester masing-masing. Bedside 

teaching diintegrasikan dalam kegiatan pelayanan.  

Penyelesaian delapan laporan kasus wajib oleh peserta didik dilakukan dalam modul penerapan akademik I-VIII. Kegiatan-

kegiatan dalam modul-modul penerapan profesi diintegrasikan dengan pelayanan pasien. Kegiatan tersebut meliputi visite DPJP, visite 

divisi, bedside teaching, kuliah divisi, diskusi kasus, telaah jurnal atau referat, melakukan tindakan spesialistik, dll.  

Sebelum melakukan suatu tindakan spesialistik tertentu pada pasien, peserta didik mengikuti modul pelatihan keterampilan 

khusus berupa skills lab. Ada delapan modul pelatihan keterampilan khusus yang harus diikuti. Pelaksanaannya di ruang skills lab 

dengan menggunakan perangkat audiovisual, manikin, mock up alat, pasien standar, dan peralatan pemeriksaan neurologi. 

Pembahasan kasus kematian, audit medis, dan pertemuan lintas bagian dilaksanakan sesuai dengan kasus yang ada. 

Pembimbingan OSCE dan Computer Based Test-Multiple Choice Question (CBT-MCQ) dilaksanakan setiap hari satu bulan menjelang 

ujian nasional.  

Guna memenuhi syarat kompetensi, peserta didik menjalani beberapa modul di rumah sakit jejaring. Modul-modul yang 

dikerjakan di luar adalah Modul Neuroimaging, Modul Neurologi Komunitas, Modul Psikiatri, dan Modul Chief. Modul-modul penunjang 

seperti Elektroensefalografi (EEG), Elektromiografi (EMG)/evoked potentials, Transcranial Doppler, Neurooftalmologi dan Neurootologi, 

dan juga Neurobehaviour dapat dikerjakan di RS Pendidikan Utama. 

Peserta didik harus mengikuti kegiatan nasional berupa simposium atau lokakarya minimal dua kali. Mereka harus 

mempresentasikan dua karya ilmiah dalam forum yang minimal bertaraf nasional. 

Peserta didik yang telah menyelesaikan modul penerapan akademik I-VIII akan membuat penelitian akhir yang dimasukkan 

dalam modul penerapan akademik IX dan X. 

Di setiap modul dilakukan ujian dan di setiap akhir semester dilakukan ujian akhir untuk kegiatan kuliah tatap muka. Hasilnya 

dituliskan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang diumumkan dalam yudisium semester. Nilai-nilai dalam KHS akan dimasukkan dalam 

portal akademik per semester oleh KPS. 
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Setelah memenuhi syarat, peserta didik akan mengikuti ujian akhir lokal dalam bentuk CBT-MCQ dan OSCE. Mereka yang lulus 

akan mengikuti uji kompetensi nasional. 

Peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah/modul dan lulus uji kompetensi nasional diyudisium akhir dalam rapat 

Bagian. Selanjutnya dibuatkan berita acara dan surat pengantar wisuda. 

Bukti seluruh kegiatan akademik peserta PPDSN terekam dalam bukti-bukti berupa  jadwal kegiatan, daftar hadir kegiatan, 

notulen kegiatan, buku laporan jaga, laporan kematian, laporan kasus, dll. 

Kegiatan Praktik Klinis 
Setiap peserta didik aktif diharuskan memiliki SIP dengan alur pengurusan sesuai aturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan 

Kemenkes. Seluruh peserta didik sudah menjalani kegiatan orientasi sebelum memulai kegiatan praktik klinis. 

Kegiatan praktik klinis membutuhkan pembagian kompetensi yang jelas karena berhubungan dengan pelayanan medis. PPDSN 

FK Unsrat menerbitkan suatu panduan peningkatan kompetensi untuk peserta didik. Kompetensi dibagi atas tahap pembekalan, tahap 

magang, dan mandiri. Peserta didik mengalami kenaikan kompetensi jika memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan dalam 

panduan kompetensi. 

Kegiatan praktik klinis minimal peserta PPDSN FK Unsrat meliputi rotasi di dalam RS Pendidikan Utama dan RS Pendidikan 

jejaring. Rotasi disesuaikan dengan modul yang dijalani. 

Rotasi dalam RS pendidikan utama meliputi kegiatan praktik di unit rawat inap, Unit Gawat Darurat (UGD), poliklinik, poliklinik 

khusus, Intensive Care Unit (ICU), Intermediate Care (IMC) Neurologi/Unit Stroke, atau laboratorium yang diselenggarakan setiap hari 

Senin hingga Sabtu. Kegiatan pelayanan pasien dilaksanakan dari jam 07.00-14.00 pada hari Senin-Jumat dan 07.00-12.00 pada hari 

Sabtu. Di antaranya dilakukan kegiatan akademik. Kegiatan jaga dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal. Jam jaga adalah jam 14.00-

07.00. Di hari libur, jadwal jaga adalah 07.00-19.00 dan 19.00-07.00. Hal ini diatur dalam jadwal kegiatan harian.  

Rotasi di RS pendidikan jejaring meliputi RS W. Mongisidi, RS GMIM Bethesda, RS Noongan, RS GMIM Pancaran Kasih, RSJ 

V.L. Ratumbuysang, dan RSUD Belitung Timur. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelayanan pasien (visite rawat inap, pelayanan 

poliklinik rawat jalan, UGD, dan jaga), kegiatan akademik sesuai modul (diskusi kasus, bedside teaching/tutorial, telaah jurnal/referat, dll), 

dan evaluasi akhir rotasi.   

Rotasi klinik disesuaikan dengan modul dimana perputaran rotasi klinik dilakukan. Bisa sebulan sekali, dua bulan sekali, atau 3 

bulan sekali. Rotasi 2 bulan sekali di antaranya adalah modul neurooftalmologi-neurootologi, modul sefalgia dan nyeri, modul 

neurobehavior dan neurorestorasi, serta modul parkinsonisme dan gangguan gerak lainnya. Rotasi 3 bulan sekali di antaranya adalah 

modul neurovaskular, modul neuroonkologi, modul neurotraumatologi, modul neuroinfeksi dan neuro-AIDS, serta modul neuroemergensi. 

Rinciannya tercantum dalam Buku Kurikulum. 

Peserta didik PPDSN FK Unsrat melakukan kegiatan mandiri di rumah sakit jejaring seperti Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) 

Belitung Timur dan RS GMIM Bethesda dimana peserta didik melayani kegiatan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan gawat darurat. 

Untuk mencapai kompetensi dalam kegiatan akademik dan praktik klinis dilakukan beberapa jenis kegiatan, yaitu: 

1. Ronde bangsal terdiri dari tiga model, yaitu : 

a. Visite DPJP: Senin-Sabtu jam 07.00-10.00 

b. Visite Besar: Selasa dan Jumat jam 08.00-10.00 

c. Visite Divisi: Kamis jam 13.00-14.00 

d. Visite DPJP Jaga: Setiap hari jam 14.00-07.00 

2. Konferensi Kasus: 

a. Konferensi kasus presentasi laporan kasus: dilakukan satu kali seminggu, setiap hari Rabu. Frekuensi kegiatan per bulan 

4 kali konferensi kasus. Tiap pertemuan diperbolehkan 2 peserta didik untuk presentasi.   

b. Konferensi EEG: dua kali sebulan 

c. Kasus kematian/kasus sulit: satu kali sebulan 

d. Audit medik lintas Kelompok Staf Medis (KSM): sesuai jadwal RS (bergiliran) 

3. Telaah jurnal (journal appraisal)  

a. Telaah jurnal divisi: 5-8 kali per bulan 

b. Telaah jurnal umum/presentasi penelitian kecil/poster: 1 kali per bulan 

c. Telaah jurnal Bersama PPDS Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (IKFR): 1 kali per tiga bulan 

d. Telaah jurnal stase luar: 2 kali per bulan 

4. Laporan jaga : 

a. Laporan jaga mingguan: seminggu sekali, hari kamis jam 07.00-09.00. memaparkan kasus baru, kasus konsultasi, dan 

yang dirawat selama jaga malam dengan dibimbing oleh satu orang Spesialis Neurologi dan dihadiri oleh semua residen 

dan Spesialis Neurologi dari masing-masing Modul. 

file:///C:/Users/liliana/BORANG%20FINAL%20130217/5.1.2%20kegiatan%20akademik/Kegiatan%20akademik%20minimal/Lapkas/jadwal/IMG20160818215202.jpg
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Roaming/Microsoft/Word/5.1.2%20kegiatan%20akademik/Kegiatan%20akademik%20minimal/Seminar%20poster/notulen/IMG20160820011230.jpg


Buku Panduan Akademik PPDSN FK Unsrat revisi 2015 

76 | H a l a m a n  

 

b. Laporan jaga pagi: setiap hari jam 06.00-06.30. dilakukan setiap selesai jaga di kamar jaga DPJP UGD untuk membahas 

pasien-pasien yang ditangani selama satu shift jaga. Laporan jaga harian dipimpin oleh DPJP Jaga. 

5. Diskusi multidisiplin: 

a. Neuroinfection meeting : 12 kali per tahun 

b. Diskusi kasus dengan PPDS IKFR: 4 kali per tahun 

c. Diskusi kasus di Bagian Ilmu Penyakit Dalam : 48 kali per tahun 

d. Diskusi kasus di Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif: 24 kali per tahun 

Jadwal Kegiatan 
Jadwal kegiatan akademik (Tabel 21) berupa kuliah terjadwal (tatap muka) dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat di 

antara pukul 10.00-12.00 kecuali hari Rabu. Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) harian dilaksanakan setiap hari pada 

pukul 07.00-10.00. Visite DPJP jaga dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal jaga DPJP pukul 14.00-07.00. Visite/kegiatan divisi 

dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 13.00-14.00. Visite besar dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 08.00-10.00. Kegiatan 

pelatihan skills lab dilakukan pada hari Selasa dan Jumat sore jam 14.00-16.00 untuk semester yang memiliki modul skills lab. 

Presentasi kasus dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 08.00-10.00. Laporan jaga mingguan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 07.00-

08.00. Laporan jaga harian dilaksanakan setiap hari pukul 06.00-06.30. Pembuatan tesis dan penelitian, dan pembimbingan laporan 

kasus disesuaikan dengan waktu pembimbing. 

TABEL 22. JADWAL KEGIATAN MINGGUAN PPDSN FK UNSRAT 
Jam Hari 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

06.00-06.30 Laporan jaga 
harian 

Laporan jaga 
harian 

Laporan jaga 
harian 

Laporan jaga 
harian 

Laporan jaga 
harian 

Laporan jaga 
harian 

Laporan 
jaga harian 

07.00–07.30 
 

Visite DPJP  
harian 

 
Visite DPJP 
harian 
Visite besar ketua 
bagian 

Ibadah  
 

 
Visite DPJP 
harian 

 
Visite DPJP 
harian 

Visite DPJP 
harian 

Kerja Klinik 

07.00-08.00 Visite DPJP 
harian 

08.00-10.00 Presentasi kasus Laporan jaga 
mingguan 

Visite besar 
DPJP/Seminar 
Thesis/Judiciu
m 

10.00-13.00 

Kuliah/modul 
Kuliah/modul 

Kerja Klinik 

Kuliah/modul 
Kuliah/modul 

Kerja Klinik 
13.00-14.00 Visite/kegiatan 

divisi 

14.00-16.00 Skills lab  Skills lab 

16.00-07.00 Visite DPJP 
jaga 

Visite DPJP jaga Visite DPJP jaga Visite DPJP jaga Visite DPJP 
jaga 

Visite DPJP 
jaga 

Visite DPJP 
jaga 

 

Perkuliahan Tatap Muka 
Sebelum kuliah tatap muka dimulai, dibuat dulu jadwal kuliah tatap muka. Sekretaris Bagian mempelajari matriks kurikulum dan 

rencana program pembelajaran tiap mata kuliah. Pengampu mata kuliah memberi masukan terkait pembagian tugas memberi kuliah 

untuk mata kuliah yang diampunya kepada Sekretaris Bagian. Selanjutnya, Sekretaris Bagian, dibantu tenaga kependidikan, menyusun 

jadwal kuliah tatap muka. 

Perkuliahan tatap muka diberikan sebagai bagian dari sistem pendidikan menggunakan modul. Di dalamnya peserta didik 

diberikan pengetahuan teori dasar yang nantinya akan diaplikasikan dalam modul-modul pelatihan. Sebagai contoh, mata kuliah dasar-

dasar elektroensefalografi akan menjadi dasar pelaksanaan modul penerapan keterampilan elektroensefalografi. 

Kegiatan perkuliahan tatap muka diberikan terutama di semester 1 dan 2 namun, dalam jumlah yang kecil, kegiatan perkuliahan 

tatap muka tetap hingga semester 6. 

Kegiatan perkuliahan berlangsung di ruang-ruang kuliah di bagian/KSM, fakultas, maupun universitas. Jam kuliah resmi adalah 

jam 10.00 – 12.00 Wita. Namun apabila diperlukan, jam kuliah dapat diubah sesuai kesepakatan hingga tidak mengganggu aktifitas 

pelayanan. 

Bobot mata kuliah berkisar antara 0,5 – 2 SKS. Setiap 1 SKS setara dengan 16x80 menit tatap muka. 

Kegiatan ilmiah divisi, diskusi, dan pelatihan keterampilan prosedur tidak termasuk dalam beban tatap muka kecuali dinyatakan 

tersendiri. 

Modul Kerja Penerapan Profesi 
Kegiatan pelatihan modul kerja penerapan profesi dilakukan sesuai divisi/bagian masing-masing. Modul ini melibatkan interaksi 

klinis peserta didik dengan pasien sehingga harus diperjelas aspek legalitas dan pengawasannya. 

Sekretaris Bagian menyusun draft jadwal stase modul-modul kerja penerapan profesi per bulan dengan memperhatikan 

kebutuhan rumah sakit, tahap kompetensi peserta didik, dan pertimbangan lainnya. Sekretaris Bagian menyerahkan jadwal stase ke KPS 

untuk dipelajari dan disetujui. KPS mempelajari jadwal stase dan memberikan persetujuan. KPS membuat surat pengantar stase untuk 

para peserta didik yang akan menjalani modul-modul kerja penerapan profesi yang ditujukan kepada: 
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1. Pengampu modul terkait. 

2. Koordinator Pelayanan Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat/RSUP Prof. dr. R.D. Kandou Manado. 

3. Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan tempat peserta didik menjalankan stase. 

4. Direktur rumah sakit jejaring tempat peserta didik menjalankan stase. 

Peserta didik melapor masuk dan melakukan kegiatan stase. Pengampu modul dan tim modul memberikan bimbingan, tugas, dan 

penilaian. Pengampu modul menghitung nilai akhir peserta didik di akhir stase. 

Dalam modul kerja penerapan profesi, dikenal modul kerja penerapan profesi terintegrasi. Modul kerja penerapan profesi 

terintegrasi adalah modul pelatihan kerja klinis yang dikerjakan di bagian lain sebagai salah satu cara untuk mencapai kompetensi. Modul 

kerja penerapan profesi terintegrasi dikerjakan di: 

1. Bagian Ilmu Penyakit Dalam: Jantung dan Pembuluh Darah, Ginjal dan Hipertensi, Endokrinologi-Metabolik, dan Rematologi. 

2. Bagian Ilmu Kesehatan Jiwa. 

3. Bagian Ilmu Kesehatan Anak: Neuropediatri dan Neonatologi. 

4. Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif: Neuroemergensi (UGD) dan Neurointensif (ICU). 

5. Bagian Radiologi: Neuroimajing. 

Khusus untuk modul kerja penerapan profesi terintegrasi maka surat pengantar stase ditujukan kepada: 

1. Pengampu modul terkait. 

2. Ketua Bagian/KSM luar tempat peserta didik akan menjalani modul. 

3. Koordinator Pelayanan Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat/RSUP Prof. dr. R.D. Kandou Manado. 

4. Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan tempat peserta didik menjalankan stase. 

5. Direktur rumah sakit jejaring tempat peserta didik menjalankan stase. 

Setelah melapor masuk, Ketua Bagian/KSM atau KPS memberikan jadwal kegiatan dan tugas kepada peserta didik. Peserta didik 

lalu melakukan kegiatan stase. Pengampu modul dan tim modul memberikan bimbingan, tugas, dan penilaian bersama tenaga pendidik 

dari bagian yang terkait. Pengampu modul memberikan ujian akhir modul. Pengampu modul meminta komponen penilaian dari Bagian 

terkait di akhir semester. 

Modul Kerja Penerapan Akademik 
Dalam modul kerja penerapan akademik, terdapat delapan laporan kasus, satu proposal penelitian akhir, dan satu seminar hasil 

penelitian akhir. Untuk laporan kasus, peserta didik mencari satu kasus klinis untuk dibahas. Di awal semester, KPS membuat jadwal 

maju laporan kasus untuk peserta didik. Peserta didik kemudian berkonsultasi dengan moderatornya terkait kasus yang akan 

ditampilkan. 

Modul Praktikum Keterampilan Khusus 
Praktikum keterampilan khusus/skills lab adalah suatu kegiatan kerja yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif 

dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan skill di bidang neurologi sesuai dengan target kompetensi. Ada delapan modul 

praktikum keterampilan khusus yang dilakukan, yaitu: 

1. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik Neurologis 

2. Pungsi lumbal dan analisis cairan serebrospinalis 

3. Pemeriksaan TCD dan USG 

4. Pemeriksaan Neurobehaviour 

5. Penyuntikan Pada Kasus-kasus Neurologi 

6. Pemeriksaan Neuropediatri 

7. Pemeriksaan Elektromiografi dan Potensial Cetusan 

8. Pemeriksaan Elektroensefalografi 
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BAB XIV. PENELITIAN 

 

1. PELAKSANAAN PENELITIAN PESERTA DIDIK 

Ketentuan Umum 
Penelitian oleh peserta didik adalah kegiatan meneliti berdasarkan metode ilmiah dan etik yang dilakukan oleh peserta didik di 

bawah bimbingan/supervisi minimal dua tenaga pendidik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan suatu karya ilmiah. 

Untuk penelitian akhir, kualifikasi salah satu pembimbing harus minimal Pendidik.  

Koordinator Penelitian bertugas mengkoordinasi penelitian peserta didik dengan menyusun jadwal pelaksanaan penelitian kecil 

wajib dan penelitian akhir, jadwal pembimbing dan penguji, menganalisis topik penelitian, dan memberikan bantuan terhadap 

pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan atas sepersetujuan KPS dan Kolit. 

Penelitian dapat bersifat deskriptif dan analitik, eksperimental dan non eksperimental, berbasis rumah sakit atau berbasis 

masyarakat. Tata cara pembuatan penelitian sesuai dengan Panduan Penulisan Karya Ilmiah FK Unsrat. Penelitian dibuat berdasarkan 

metodologi ilmiah yang benar dan telah diizinkan oleh komite etik. Penelitian peserta didik menjadi milik universitas dan dapat digunakan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Yang dimaksud sebagai penelitian adalah: 

1. Penelitian kecil wajib: Empat penelitian kecil, masing-masing dua sebagai penulis utama dan dua sebagai penulis pendamping. 

Hasil penelitian ini minimal dimuat dalam proceeding kegiatan ilmiah nasional atau jurnal kedokteran regional. Penelitian kecil 

dapat berupa: 

a. Penelitian pendahuluan nonintervensional, potong lintang, atau kasus-kontrol dengan jumlah sampel kecil (<50 sampel), 

lama penelitian pendek (<2 bulan), dan tidak dibahas dalam full board meeting oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan. 

Penelitian farmakoekonomi sederhana termasuk dalam kategori ini. 

b. Penelitian turunan dari suatu payung penelitian besar di bawah tanggung jawab seorang tenaga pendidik dan telah 

mendapatkan persetujuan Komite Etik Penelitian Kesehatan jika dilakukan pada subjek manusia. 

c. Laporan kasus serial, laporan kasus sulit, laporan kasus panjang, dan laporan kasus menarik/jarang. 

d. Riset literatur atau telaah sistematik/metanalisis sederhana. 

2. Penelitian akhir: Satu penelitian besar yang merupakan tugas akhir peserta didik. Penelitian ini dibimbing/supervisi oleh minimal 

dua tenaga pendidik, diuji dalam suatu sidang akademik, dan tenaga pendidik harus menjadi penulis utama. Hasil penelitian ini 

minimal dimuat dalam suatu jurnal ilmiah kedokteran nasional terakreditasi. Penelitian akhir dapat berupa: 

a. Penelitian potong lintang, kasus-kontrol, atau kohort dengan jumlah sampel besar (≥50 sampel), lama penelitian panjang 
(≥2 bulan), dan dapat dibahas dalam full board meeting oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan, serta penelitian 
intervensional. Penelitian farmakoekonomi, penelitian dengan melibatkan binatang, penelitian kualitatif besar, uji validitas, 

dan uji diagnostik, termasuk dalam kategori ini. 

b. Penelitian turunan dari suatu payung penelitian besar di bawah tanggung jawab seorang tenaga pendidik dan telah 

mendapatkan persetujuan Komite Etik Penelitian Kesehatan jika dilakukan pada subjek manusia. 

c. Riset literatur atau telaah sistematik/metanalisis tidak sederhana. 

3. Penelitian tidak wajib: Penelitian yang dilakukan atas inisiatif peserta didik atau peserta didik dan tenaga pendidik yang bukan 

merupakan penelitian wajib. 

Pelaksanaan Penelitian 
1. Penelitian Kecil Wajib: KPS membuat jadwal pelaksanaan penelitian kecil dan menginformasikannya kepada seluruh peserta 

didik. Peserta didik yang akan melakukan penelitian kecil berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)-nya atau 

tenaga pendidik lain terkait judul penelitian. Peserta didik menginformasikan judul penelitiannya kepada KPS dan Kolit. Jika 

disetujui, KPS menunjuk dua tenaga pendidik untuk menjadi pembimbing penelitian peserta didik dengan memperhatikan sebaran 

beban kerja tenaga pendidik, kepakaran tenaga pendidik, usulan tenaga pendidik termasuk DPA, dan usulan peserta didik yang 

akan meneliti. Peserta didik menyusun proposal dan pengajuan persetujuan etik penelitian jika diperlukan. Peserta didik 

mengajukan proposalnya kepada pembimbing untuk didiskusikan.  

Proposal yang telah disetujui diajukan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan. Jika telah disetujui, peserta didik mulai melakukan 

penelitian. Peserta didik mendiskusikan hasil penelitian dengan pembimbing minimal empat kali. Peserta didik melalukan 

penelitian. Kejadian tidak diinginkan yang terjadi dalam penelitian dengan subjek manusia harus dilaporkan kepada pembimbing 

dan Bagian Diklit RS.  Peserta didik mempresentasikan hasil penelitiannya (termasuk draft poster jika akan mengikuti kompetisi 

poster) di depan rapat bagian. Penelitian  yang akan dimasukkan ke suatu jurnal harus melalui proses telaah internal 
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bagian/KSM. Peserta didik melakukan revisi hasil penelitian sesuai masukan dalam rapat bagian. Peserta didik mempublikasikan 

hasil penelitian yang telah disetujui pembimbing. 

Peserta didik memasukkan ke tenaga kependidikan setelah penelitian selesai, dokumen-dokumen berikut: 

a. Naskah lengkap penelitian. 

b. Proposal penelitian. 

c. Persetujuan Etik (jika ada) 

d. Formulir pembimbingan penelitian yang telah diisi lengkap. 

e. Poster penelitian, slide presentasi, proceeding yang memuat penelitian, atau jurnal yang memuat penelitian. 

Peserta didik membuat laporan hasil penelitian kepada Komite Etik jika penelitiannya menggunakan kajian etik. Tenaga 

kependidikan mencatat kegiatan penelitian peserta didik dan melaporkan pada KPS di akhir semester. 

Pembiayaan penelitian bersumber dari dana pribadi, bagian/KSM, sponsor, dan sumber-sumber lain yang legal. Aturan lain 

tentang pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan Panduan Penulisan Karya Ilmiah FK Unsrat. 

2. Penelitian Akhir: KPS menyampaikan kepada Kolit nama-nama yang telah memenuhi syarat melakukan penelitian akhir di awal 

semester berdasarkan hasil yudisium semester sebelumnya. KPS dan Kolit membuat jadwal pelaksanaan penelitian akhir dan 

menginformasikannya kepada seluruh peserta didik. Peserta didik yang akan melakukan penelitian akhir berkonsultasi dengan 

Kolit dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)-nya atau tenaga pendidik lain terkait judul penelitian. Peserta didik 

menginformasikan judul penelitiannya kepada KPS dan Kolit. Jika disetujui, KPS menunjuk minimal dua tenaga pendidik untuk 

menjadi pembimbing penelitian peserta didik dengan memperhatikan sebaran beban kerja tenaga pendidik, kepakaran tenaga 

pendidik, usulan tenaga pendidik termasuk DPA, dan usulan peserta didik yang akan meneliti. Biaya pembimbingan diambil dari 

alokasi anggaran pembimbingaa tesis PPDSN FK Unsrat. KPS dapat meminta tenaga pendidik luar atau ahli statistik untuk 

menjadi pembimbing dengan biaya diambil dari alokasi anggaran penelitian PPDSN FK Unsrat atau biaya mandiri dari peserta 

didik. Peserta didik melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk menyusun referat penelitian. Konsultasi dilakukan minimal 

dua kali dalam jangka waktu maksimal dua bulan setelah penunjukan pembimbing dibuat. Peserta didik mempresentasikan 

referat penelitian yang telah disetujui pembimbing dalam rapat bagian. Peserta didik menyusun proposal dan pengajuan 

persetujuan etik penelitian berdasarkan hasil presentasi referat penelitian dan masukan dari tenaga pembimbing. Proposal 

disusun sesuai panduan penulisan tesis FK Unsrat dengan struktur sebagai berikut : 

a. Pendahuluan. 

b. Tinjauan pustaka. 

c. Kerangka Konsep. 

d. Metode penelitian. 

e. Daftar pustaka. 

Peserta didik mengajukan proposalnya kepada pembimbing untuk didiskusikan. Konsultasi dilakukan minimal empat kali dalam 

jangka waktu maksimal dua bulan setelah referat penelitian dipresentasikan dibuat. 

KPS membuat Surat Penunjukan Panitia Sidang Proposal Penelitian Akhir Peserta Didik. Di dalamnya mencakup unsur KPS, 

Kolit, Pembimbing, Penguji Internal, Penguji Eksternal, Moderator, Notulis, dan Petugas Administrasi yang akan bertugas. Panitia 

Sidang Proposal Penelitian Akhir melakukan persiapan sidang, termasuk menentukan tanggal sidang, membuat dan 

menyebarkan undangan sidang proposal, menyebarkan informasi sidang proposal melalui papan informasi dan website, tata cara 

dan run down sidang, giliran tampil, jadwal petugas/perangkat sidang, kesiapan ruang sidang dan peralatan, lembar penilaian,  

berita acara, dan daftar hadir. Peserta didik membagikan proposal penelitian kepada seluruh tenaga pendidik, pembimbing, dan 

penguji paling lambat satu minggu sebelum jadwal presentasi dengan menggunakan bukti ekspedisi dokumen. Jika terlambat 

maka jadwal presentasi ditunda.  

Panitia Sidang melaksanakan Sidang Proposal Penelitian Akhir.Peserta didik mempresentasikan proposal penelitian yang telah 

disetujui pembimbing dalam sidang. Peserta sidang melakukan diskusi dan penilaian terkait kelaikan proposal. Yang berhak 

memberikan penilaian adalah pembimbing, penguji, dan moderator. Panitia Sidang memasukkan hasil penilaian kepada tenaga 

kependidikan untuk menjadi nilai proposal. Peserta didik melakukan revisi proposal penelitian berdasarkan hasil presentasi 

proposal. Proposal yang telah direvisi diajukan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan. Khusus untuk penelitian eksperimental, 

kajian etik harus dilakukan full board, dan dalam proposal harus mencantumkan risiko dan penanggulangan risiko. 

Jika telah disetujui, peserta didik segera melakukan penelitian. Kejadian tidak diinginkan yang terjadi dalam penelitian dengan 

subjek manusia harus dilaporkan kepada pembimbing dan Bagian Diklit RS. Peserta didik mendiskusikan penelitian dan hasil 

dengan pembimbing sebanyak minimal empat kali selama periode penelitian. Lama penelitian adalah maksimal enam bulan 
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terhitung dari saat selesai presentasi proposal hingga seminar hasil. Peserta didik menyusun hasil penelitian sesuai panduan 

penulisan tesis FK Unsrat dengan struktur sebagai berikut : 

a. Pendahuluan. 

b. Tinjauan pustaka. 

c. Kerangka Konsep. 

d. Metode penelitian. 

e. Hasil. 

f. Pembahasan 

g. Penutup. 

h. Daftar pustaka. 

i. Lampiran 

KPS membuat Surat Penunjukan Panitia Sidang Seminar Hasil Penelitian Akhir Peserta Didik. Di dalamnya mencakup unsur 

KPS, Kolit, Pembimbing, Penguji Internal, Penguji Eksternal, Moderator, Notulis, dan Petugas Administrasi yang akan bertugas. 

Panitia Sidang Seminar Hasil Penelitian Akhir melakukan persiapan sidang, termasuk menentukan tanggal sidang, membuat dan 

menyebarkan undangan sidang proposal, menyebarkan informasi sidang proposal melalui papan informasi dan website, tata cara 

dan run down sidang, giliran tampil, jadwal petugas/perangkat sidang, kesiapan ruang sidang dan peralatan, lembar penilaian,  

berita acara, dan daftar hadir. Peserta didik membagikan hasil penelitian kepada seluruh tenaga pendidik, pembimbing, dan 

penguji paling lambat satu minggu sebelum jadwal presentasi dengan menggunakan bukti ekspedisi dokumen. Jika terlambat 

maka jadwal presentasi ditunda. 

Panitia Sidang melaksanakan Sidang Seminar Hasil Penelitian Akhir. Peserta didik mempresentasikan hasil penelitian yang telah 

disetujui pembimbing dalam sidang. Peserta sidang melakukan diskusi dan penilaian terkait hasil penelitian. Yang berhak 

memberikan penilaian adalah pembimbing, penguji, dan moderator. Panitia Sidang memasukkan hasil penilaian kepada tenaga 

kependidikan untuk menjadi nilai seminar hasil. Peserta didik melakukan revisi hasil penelitian berdasarkan hasil presentasi hasil 

penelitian.  

Peserta didik membuat naskah lengkap hasil penelitian sesuai panduan penulisan tesis FK Unsrat. Peserta didik menandatangani 

di atas meterai surat pernyataan akan menyelesaikan karya akhir hingga diterima untuk dipublikasikan minimal dalam suatu jurnal 

nasional terakreditasi. Peserta didik membuat surat pernyataan orisinalitas penelitian. Peserta didik mempublikasikan hasil 

penelitian yang telah disetujui pembimbing. Peserta didik membuat hardcover naskah lengkap penelitian yang ditandatangani 

oleh: 

a. Pembimbing I dan II. 

b. KPS PPDSN FK Unsrat. 

c. Ketua Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat. 

d. Dekan FK Unsrat. 

Peserta didik menyerahkan kepada Pembimbing I, Pembimbing II, KPS, Ketua Bagian/KSM, dan Dekan, masing-masing satu 

rangkap harcover naskah lengkap penelitian yang sudah ditandatangani lengkap. Peserta didik memasukkan ke tenaga 

kependidikan setelah penelitian selesai, dokumen-dokumen berikut: 

a. Naskah lengkap penelitian dalam bentuk hardcover yang sudah ditandatangani lengkap sebanyak tiga rangkap (satu arsip 

dan dua untuk perpustakaan). 

b. Proposal penelitian. 

c. Persetujuan Etik (jika ada). 

d. Formulir pembimbingan penelitian yang telah diisi lengkap. 

e. Poster penelitian, slide presentasi, proceeding yang memuat penelitian, atau jurnal yang memuat penelitian. 

Peserta didik membuat laporan hasil penelitian kepada Komite Etik jika penelitiannya menggunakan kajian etik. Tenaga 

kependidikan mencatat kegiatan penelitian peserta didik dan melaporkan pada KPS di akhir semester. 

Dalam pelaporan hasil penelitian perlu dicantumkan lembar persetujuan pembimbing dan lembar pernyataan orisinalitas. 

Pembiayaan penelitian bersumber dari dana pribadi, bagian/KSM, sponsor, dan sumber-sumber lain yang legal. Laporan 

anggaran dilampirkan dalam laporan hasil penelitian. Penelitian  yang akan dimasukkan ke suatu jurnal harus melalui proses 

telaah internal bagian/KSM. Aturan lain tentang pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan Panduan Penulisan Karya Ilmiah FK 

Unsrat. 

3. Penelitian Tidak Wajib: Peserta didik yang akan melakukan penelitian tidak wajib berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing 

Akademik (DPA)-nya atau tenaga pendidik lain terkait judul penelitian. Peserta didik menginformasikan judul penelitiannya 
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kepada KPS dan Kolit. Jika disetujui, KPS menunjuk dua tenaga pendidik untuk menjadi pembimbing penelitian peserta didik 

dengan memperhatikan sebaran beban kerja tenaga pendidik, kepakaran tenaga pendidik, usulan tenaga pendidik termasuk 

DPA, dan usulan peserta didik yang akan meneliti. Peserta didik menyusun proposal dan pengajuan persetujuan etik penelitian 

jika diperlukan. 

Peserta didik mengajukan proposalnya kepada pembimbing untuk didiskusikan. Proposal yang telah disetujui diajukan ke Komite 

Etik Penelitian Kesehatan. Jika telah disetujui, peserta didik mulai melakukan penelitian. Peserta didik mendiskusikan hasil 

penelitian dengan pembimbing minimal empat kali. 

Peserta didik melalukan penelitian. Kejadian tidak diinginkan yang terjadi dalam penelitian dengan subjek manusia harus 

dilaporkan kepada pembimbing dan Bagian Diklit RS. Peserta didik mempresentasikan hasil penelitiannya (termasuk draft poster 

jika akan mengikuti kompetisi poster) di depan rapat bagian. Peserta didik melakukan revisi hasil penelitian sesuai masukan 

dalam rapat bagian. Peserta didik mempublikasikan hasil penelitian yang telah disetujui pembimbing. Peserta didik mencatat 

aktivitas pembimbingan penelitian dalam formulir pembimbingan penelitian. Peserta didik memasukkan ke tenaga kependidikan 

setelah penelitian selesai, dokumen-dokumen berikut: 

a. Naskah lengkap penelitian. 

b. Proposal penelitian. 

c. Persetujuan Etik (jika ada) 

d. Formulir pembimbingan penelitian yang telah diisi lengkap. 

e. Poster penelitian, slide presentasi, proceeding yang memuat penelitian, atau jurnal yang memuat penelitian. 

Peserta didik membuat laporan hasil penelitian kepada Komite Etik jika penelitiannya menggunakan kajian etik. Tenaga 

kependidikan mencatat kegiatan penelitian peserta didik dan melaporkan pada KPS di akhir semester. 

Pembiayaan penelitian bersumber dari dana pribadi, bagian/KSM, sponsor, dan sumber-sumber lain yang legal. Laporan 

anggaran dilampirkan dalam laporan hasil penelitian. Penelitian  yang akan dimasukkan ke suatu jurnal harus melalui proses 

telaah internal bagian/KSM. Aturan lain tentang pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan Panduan Penulisan Karya Ilmiah FK 

Unsrat. 

Penggantian Pembimbing 
Penggantian pembimbing tesis dimungkinkan bila: 

1. Tenaga pendidik yang menjadi pembimbing akan segera memasuki masa pensiun, akan mengambil cuti atau melanjutkan 

pendidikan >2 minggu, sakit  berat, meninggal/hilang, mendapatkan sanksi berat, atau diberhentikan. 

2. Tenaga pendidik dapat mengajukan nama lain yang lebih berkompeten dengan judul penelitian peserta didik. Jadi penggantian 

pembimbing dilakukan bukan karena masalah personal seperti suka/tidak suka dengan peserta didik, melainkan karena judul 

yang diajukan dan dipilih oleh peserta didik kurang sesuai dengan kepakaran tenaga pendidik yang bersangkutan. 

Prosedur penggantian pembimbing adalah sebagai berikut: 

1. Pembimbing mengajukan surat permohonan penggantian pembimbing kepada KPS dan Kolit. 

2. Peserta didik juga dapat mengajukan surat permohonan penggantian pembimbing dengan sepengetahuan DPA. 

3. KPS melakukan penelaahan masalah. 

4. KPS dan Kolit mengambil alih kegiatan pembimbingan sementara dan melakuan prosedur penyelesaian masalah peserta didik 

jika dalam pelaksanaan penelitian timbul masalah termasuk masalah personal maka. 

5. KPS akan mendiskusikan penggantian pembimbingan atau memberikan sanksi sesuai hasil penelaahan masalah. 

Perpanjangan Waktu Penelitian 
Jika penelitian tidak selesai tepat pada waktunya, peserta didik dapat meminta perpanjanhgan waktu penelitian dengan 

memperhatikan prosedur berikut: 

1. Peserta didik mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu penelitian dengan sepengetahuan pembimbing kepada KPS 

(dan Komite Etik Penelitian Kesehatan) apabila penelitiannya berlangsung lebih dari enam bulan (dihitung dari waktu selesai 

presentasi proposal). 

2. Peserta didik mempertanggungjawabkan berbagai konsekuensi akibat perpanjangan waktu penelitian. 

3. KPS, Kolit dan Pembimbing secara proaktif memantau perkembangan penelitian peserta didik dan memberi peringatan bila waktu 

penelitian akan segera berakhir. 
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2. PELAKSANAAN PENELITIAN OLEH TENAGA PENDIDIK 

Aturan Umum 
Penelitian oleh tenaga pendidik adalah kegiatan meneliti berdasarkan metode ilmiah dan etik yang dilakukan oleh tenaga pendidik 

secara sendiri atau bersama-sama untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan suatu karya ilmiah. Penelitian yang 

dimaksud dapat berupa: 

1. Penelitian penelitian potong lintang, kasus-kontrol, kohort, serta penelitian intervensional. Penelitian farmakoekonomi, penelitian 

dengan melibatkan binatang, penelitian kualitatif, uji validitas, dan uji diagnostik, termasuk dalam kategori ini. 

2. Penelitian turunan dari suatu payung penelitian besar dan telah mendapatkan persetujuan Komite Etik Penelitian Kesehatan jika 

dilakukan pada subjek manusia. 

3. Riset literatur atau telaah sistematik/metanalisis tidak sederhana. 

Pelaksanaan Penelitian 
Proses pelaksanaan penelitian dapat menggunakan jalur dana pribadi, sponsor swasta, maupun sponsor lewat universitas. 

Pelaksanaan penelitian yang dibahas di sini adalah pelaksanaan penelitian jalur sponsor swasta dan sponsor lewat universitas. Untuk 

pelaksanaan penelitian menggunakan dana pribadi, proses perizinan penelitian tetap menggunakan jalur yang sama. 

Peneliti atau tim peneliti dari tenaga pendidik PPDSN FK Unsrat mendiskusikan rencana penelitian dengan Koordinator Penelitian 

Bagian/KSM Neurologi dan Ketua Bagian. Peneliti atau tim peneliti melaporkan rencana penelitian ke Dekan FK Unsrat/Unit Penelitian 

FK Unsrat dengan menyebutkan judul, skema, maupun sponsor penelitian. Dekan FK Unsrat dan Unit Penelitian FK Unsrat memberikan 

saran terkait penelitian.  

Peneliti atau tim peneliti membuat proposal penelitian dan memasukkannya sesuai skema penelitian yang akan diikuti. Jika 

proposal penelitian diterima maka Peneliti atau tim peneliti mengadakan rapat koordinasi. Peneliti atau tim peneliti mengajukan proposal 

penelitian ke Komite Etik Penelitian Kesehatan jika penelitian melibatkan subjek manusia. Peneliti atau tim peneliti melakukan penelitian 

dan pengerjaan aspek administratif penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Peneliti atau tim peneliti melakukan laporan kemajuan 

penelitian setiap tahun kepada Dekan FK Unsrat, LPPM, atau sponsor. Peneliti atau tim peneliti membuat laporan hasil penelitian dan 

laporan pertanggungjawaban di akhir penelitiannya dan dimasukkan pada Ketua Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat, Dekan FK Unsrat, 

LPPM, atau sponsor. Peneliti atau tim peneliti bertanggung jawab atas kualitas dan akuntabilitas penelitian. 
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BAB XV. EVALUASI PENDIDIKAN 
 

Kegiatan pendidikan peserta didik dilakukan dalam 82 substansi kajian berupa mata kuliah atau modul. Di akhir setiap mata 

kuliah atau modul, peserta didik dievaluasi dan diberikan nilai. Pelaksana ujian wajib membuat laporan hasil ujian, umpan balik, daftar 

hadir, dan berita acara ujian. 

Penghitungan nilai secara umum didasarkan pada komponen-komponen berikut: 

1. Nilai ujian. 

2. Tugas wajib. 

3. Performa harian. 

4. Kehadiran. 

Dengan demikian nilai ujian hanya merupakan salah satu komponen penentu nilai akhir dalam KHS. Standar penghitungan nilai 

akhir berbeda-beda untuk setiap bagian besar. 

Nilai setiap mata kuliah/modul adalah tanggung jawab pengampunya. Nilai dihitung pada setiap akhir semester dan diserahkan 

kepada KPS untuk diolah menjadi KHS. Pada akhir semester dilakukan yudisium semester. Seluruh peserta didik berhak mengetahui 

nilai akhirnya dalam KHS saat yudisium semester serta mengajukan pertanyaan atau keberatan terkait nilai akhir.  

Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya akan menerima rekapitulasi seluruh nilai akhir dan IPK akhir dalam bentuk 

transkrip nilai akhir saat KPS melakukan yudisium akhir. 

Bagian selanjutnya dalam Bab ini akan lebih banyak membahas tentang ujian sebagai salah satu komponen nilai akhir peserta 

didik/evaluasi hasil pendidikan.  

 

1. ATURAN UMUM 

Ujian formal peserta didik PPDSN FK Unsrat mencakup : 

1. Ujian stase/modul: dilaksanakan saat peserta didik menjalani modul tertentu. Ujian mencakup 1) Keterampilan diagnosis fisik : 

Mini Clinical Examination Evaluation (Mini CEX); 2) Keterampilan prosedural: Directly Observed Procedural Skills (DOPS); 3) 

Kasusistik : portofolio, Case Based Discussion (CBD); 4) Diagnosis, manajemen pasien, dan profesionalisme : Objective 

Structured Clinical Examination (OSCE); 5) Sikap : Multi-source feedback (MSF) evaluation form. 

2. Ujian akhir semester: metode ujian untuk metode pembelajaran model kuliah tatap muka. Ujian ini berbentuk MCQ tipe one best 

answer dengan lima pilihan. Untuk mata kuliah 1 SKS, soal ujian dibuat 40 nomor,  2 SKS 60 nomor, dan 3 SKS 80 nomor. Ujian 

dilaksanakan setiap akhir semester oleh panitia ujian akhir semester yang ditunjuk KPS. 

3. Ujian kenaikan jaga: dilaksanakan berbarengan dengan ujian akhir semester. Tujuannya untuk mengevaluasi kelayakan promosi 

tingkat jaga peserta didik. Pada tingkatan jaga tertentu, peserta didik juga mengalami promosi kompetensi peserta didik sesuai 

kurikulum. 

4. Ujian proposal tesis: dilaksanakan setelah syarat-syarat melakukan penelitian akhir terpenuhi.  

5. Ujian seminar hasil tesis: dilaksanakan setelah penelitian akhir selesai. 

6. Ujian akhir lokal: dilaksanakan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat mengikuti ujian akhir lokal. Ujian ini dilakukan 

sebelum peserta didik menempuh uji kompetensi nasional karena menjadi syarat mengikuti uji kompetensi nasional. Ujian ini 

mengikuti format uji kompetensi nasional, yaitu ujian MCQ 100 nomor pada hari pertama dan OSCE 3-5 station pada hari ke dua. 

7. Uji kompetensi nasional : Peserta uji kompetensi nasional adalah peserta didik yang telah lulus ujian akhir lokal. Uji kompetensi 

nasional dibagi menjadi dua tahap yaitu ujian MCQ dan OSCE.  

Ujian stase/modul hingga ujian akhir lokal merupakan ujian lokal dan dilaksanakan di PPDSN FK Unsrat sesuai syarat dan jadual 

sedangkan uji kompetensi nasional mengikuti syarat dan jadwal KNI. 

 

2. DESKRIPSI UJIAN 

Ujian Modul 
Ujian modul dilaksanakan oleh tim modul/divisi yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan waktu putaran 

modul. Peserta ujian adalah peserta didik dalam masa putaran atau peserta didik yang telah melewati putaran tersebut namun harus 

mengulang ujian. Nilai akhir divisi merupakan hasil pengolahan dari seluruh komponen ujian. 

Komponen ujian mencakup seluruh aspek atau beberapa dari aspek berikut, yaitu : 

1. Keterampilan pemeriksaan fisik  

2. Keterampilan prosedural  

3. Kasuistik  
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4. Diagnosis, manajemen pasien, dan profesionalisme  

5. Sikap  

Metode ujian : 

1. Keterampilan diagnosis fisik : Mini Clinical Examination Evaluation (Mini CEX) 

2. Keterampilan prosedural : Directly Observed Procedural Skills (DOPS). Di beberapa modul terdapat ujian prosedural. 

3. Kasus : portofolio, Case Based Discussion (CBD). 

4. Diagnosis, manajemen pasien, dan profesionalisme : Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 

5. Sikap : Multi-source Feedback (MSF). 

Lembar penilaian menggunakan lembar penilaian ujian PPDSN FK Unsrat sesuai metode yang digunakan. 

Kriteria penilaian : 

Nilai Angka, Nilai Mutu, Marka, dan Interpretasi 

 

Nilai Angka  Nilai Mutu Marka  Interpretasi   

- 90 – 100    4,00  A  Baik sekali 

- 85 – 89,9   3,75  A-  Baik sekali 

- 80 – 84,9   3,50  B+  Baik 

- 75 – 79,9   3,00  B  Baik 

- 70 – 74,9   2,75  B-  Cukup 

- 65 – 69,9   2,50  C+  Cukup 

- 60 – 64,9   2,00  C  Kurang 

- 50 – 59,9   1,75  C-  Kurang 

- 45 – 49,9   1,00  D  Kurang sekali 

- 0 – 44,9   0,00  E  Kurang sekali 

Peserta dianggap lulus bila nilai ujian stase ≥B-. Peserta mengulang stase divisi bila kehadiran <90% Peserta yang tidak lulus 

harus mengulang ujian stase sesuai ketentuan yang tercantum dalam bagian ujian remedial.  

Penguji memberikan umpan balik kepada peserta ujian menyangkut hasil ujian mereka setelah ujian dilakukan. Peserta dan 

penguji menandatangani daftar hadir masing-masing. Berita acara dibuat setiap selesai ujian oleh penanggung jawab ujian. 

Ujian Akhir Semester 
Ujian akhir semester dilaksanakan oleh PPDSN melalui panitia ujian akhir semester. Ujian semester diadakan dua kali tiap tahun 

ajaran, pada bulan Mei untuk semester ganjil dan November untuk semester genap. Ujian semester berupa ujian teori. Teori yang 

diujikan sesuai kurikulum PPDSN FK Unsrat. Ujian dilaksanakan selama dua hari. Ujian remedial semester dilaksanakan paling lambat 

dua minggu setelah ujian semester. Peserta ujian adalah seluruh residen yang tercatat sedang aktif dalam kegiatan pendidikan semester 

1 – 8. Residen semester 8+ yang telah lulus seluruh ujian semester dapat tidak mengikuti ujian semester. 

KPS menetapkan panitia ujian akhir semester setiap satu bulan sebelum ujian semester. Panitia tersebut bertugas 

mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan ujian semester. 

Rasio pengawas : peserta adalah 1:5 – 1:7. Lama ujian adalah 100 menit. Soal ujian dibuat oleh tenaga pendidik sesuai materi 

yang diberikan. Lembar jawaban menggunakan lembar jawaban standar PPDSN FK Unsrat. 

Kriteria penilaian : 

Nilai Angka, Nilai Mutu, Marka, dan Interpretasi 

 

Nilai Angka  Nilai Mutu Marka  Interpretasi   

- 90 – 100    4,00  A  Baik sekali 

- 85 – 89,9   3,75  A-  Baik sekali 

- 80 – 84,9   3,50  B+  Baik 

- 75 – 79,9   3,00  B  Baik 

- 70 – 74,9   2,75  B-  Cukup 

- 65 – 69,9   2,50  C+  Cukup 

- 60 – 64,9   2,00  C  Kurang 

- 50 – 59,9   1,75  C-  Kurang 

- 45 – 49,9   1,00  D  Kurang sekali 

- 0 – 44,9   0,00  E  Kurang sekali 
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Peserta dianggap lulus bila nilai ujian stase ≥B-. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ujian remedial yang dilakukan paling lambat 

dua minggu setelah ujian semester. Peserta yang kembali tidak lulus dalam ujian remedial dapat mengulang di akhir masa studinya. 

Peserta dan panitia menandatangani daftar hadir masing-masing. Berita acara dibuat setiap selesai ujian oleh penanggung jawab 

ujian. 

Ujian Kenaikan Jaga 
Ujian kenaikan jaga merupakan ujian untuk modul-modul penerapan profesi jaga. Cara pelaksanaan dan penilaiannya sama 

dengan ujian modul. Pada tahapan tertentu ujian kenaikan jaga juga berbarengan dengan peningkatan kompetensi. 

Ujian Proposal Tesis 
Ujian proposal tesis dilaksanakan oleh PPDSN FK Unsrat dengan membentuk suatu Panitia Ujian Tesis. Ujian proposal tesis 

dilaksanakan sepanjang tahun ajaran sesuai jadwal yang disusun oleh Koordinator Penelitian dan KPS. Ujian proposal maksimal 

dilakukan untuk tiga kandidat per hari. Jarak antar hari ujian proposal tesis dan ujian hasil minimal tiga bulan.  

Peserta ujian proposal tesis adalah peserta didik yang telah memenuhi aturan akademik untuk mengajukan proposal tesis.  

Pembimbing tesis terdiri dari dua orang, yaitu pembimbing I dan pembimbing II. Pembimbing I merupakan tenaga pendidik dari 

PPDSN FK Unsrat dan pembimbing II dapat berasal dari PPDSN FK Unsrat atau bagian lain. Apabila dipandang perlu, dapat ditunjuk 

pembimbing III sebagai pembimbing statistik. 

Penguji tesis terdiri dari dua orang, yaitu penguji I dan penguji II. Penguji I merupakan tenaga pendidik Bagian/KSM Neurologi FK 

Unsrat dan penguji II dapat berasal dari tenaga pendidik Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat atau bagian/KSM lain di lingkup FK Unsrat. 

Moderator adalah koordinator penelitian atau yang ditunjuk mewakilinya. 

Dalam sidang ujian proposal, yang berhak hadir adalah : 

1. Kandidat. 

2. Para pembimbing. 

3. Para penguji. 

4. Moderator. 

5. Notulen 

6. Para tenaga pendidik Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat yang diundang secara tertulis. 

7. Guru besar Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat. 

8. Undangan lain yang diundang secara tertulis. 

Mekanisme penetapan pembimbing, penguji, dan moderator serta syarat dan kewenangannya diatur dalam SPO ujian proposal 

dan ujian seminar hasil penelitian PPDSN FK Unsrat. 

Lembar penilaian menggunakan lembar penilaian ujian proposal standar PPDS Neurologi FK Unsrat. Kriteria penilaian : 

Nilai Angka, Nilai Mutu, Marka, dan Interpretasi 

 

Nilai Angka  Nilai Mutu Marka  Interpretasi   

- 90 – 100    4,00  A  Baik sekali 

- 85 – 89,9   3,75  A-  Baik sekali 

- 80 – 84,9   3,50  B+  Baik 

- 75 – 79,9   3,00  B  Baik 

- 70 – 74,9   2,75  B-  Cukup 

- 65 – 69,9   2,50  C+  Cukup 

- 60 – 64,9   2,00  C  Kurang 

- 50 – 59,9   1,75  C-  Kurang 

- 45 – 49,9   1,00  D  Kurang sekali 

- 0 – 44,9   0,00  E  Kurang sekali 

 

Peserta dianggap lulus bila nilai ujian proposal ≥B-. Peserta yang tidak lulus harus mengulang ujian proposal yang jadwalnya 

ditetapkan dalam sidang ujian proposal. 

Mekanisme konsultasi, penentuan judul, desain penelitian, proses penelitian, dll diatur dalam SPO Pelaksanaan Penelitian Oleh 

Peserta Didik di Bagian Penelitian Akhir. 

Ujian Seminar Hasil Tesis 
Ujian proposal tesis dilaksanakan oleh PPDSN FK Unsrat dengan membentuk suatu Panitia Ujian Tesis. Ujian proposal tesis 

dilaksanakan sepanjang tahun ajaran sesuai jadwal yang disusun oleh Koordinator Penelitian dan KPS. Ujian proposal maksimal 

dilakukan untuk tiga kandidat per hari. Jarak antar hari ujian proposal tesis dan ujian hasil minimal tiga bulan.  
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Peserta ujian akhir tesis adalah peserta didik yang telah menyelesaikan penelitiannya atas sepersetujuan pembimbing dan koordinator 

penelitian. 

Pembimbing tesis terdiri dari dua orang, yaitu pembimbing I dan pembimbing II. Pembimbing I merupakan tenaga pendidik dari 

PPDSN FK Unsrat dan pembimbing II dapat berasal dari PPDSN FK Unsrat atau bagian lain. Apabila dipandang perlu, dapat ditunjuk 

pembimbing III sebagai pembimbing statistik. 

Penguji tesis terdiri dari dua orang, yaitu penguji I dan penguji II. Penguji I merupakan tenaga pendidik Bagian/KSM Neurologi FK 

Unsrat dan penguji II dapat berasal dari tenaga pendidik Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat atau bagian/KSM lain di lingkup FK Unsrat. 

Moderator adalah koordinator penelitian atau yang ditunjuk mewakilinya. 

Dalam sidang ujian proposal, yang berhak hadir adalah : 

1. Kandidat. 

2. Para pembimbing. 

3. Para penguji. 

4. Moderator. 

5. Notulen 

6. Para tenaga pendidik Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat yang diundang secara tertulis. 

7. Guru besar Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat. 

8. Undangan lain yang diundang secara tertulis. 

Mekanisme penetapan pembimbing, penguji, dan moderator serta syarat dan kewenangannya diatur dalam SPO ujian proposal 

dan ujian seminar hasil penelitian PPDSN FK Unsrat. 

Lembar penilaian menggunakan lembar penilaian ujian proposal standar PPDS Neurologi FK Unsrat. Kriteria penilaian : 

Nilai Angka, Nilai Mutu, Marka, dan Interpretasi 

 

Nilai Angka  Nilai Mutu Marka  Interpretasi   

- 90 – 100    4,00  A  Baik sekali 

- 85 – 89,9   3,75  A-  Baik sekali 

- 80 – 84,9   3,50  B+  Baik 

- 75 – 79,9   3,00  B  Baik 

- 70 – 74,9   2,75  B-  Cukup 

- 65 – 69,9   2,50  C+  Cukup 

- 60 – 64,9   2,00  C  Kurang 

- 50 – 59,9   1,75  C-  Kurang 

- 45 – 49,9   1,00  D  Kurang sekali 

- 0 – 44,9   0,00  E  Kurang sekali 

 

Peserta dianggap lulus bila nilai ujian proposal ≥B-. Peserta yang tidak lulus harus mengulang ujian proposal yang jadwalnya 

ditetapkan dalam sidang ujian proposal. 

Mekanisme konsultasi, penentuan judul, desain penelitian, proses penelitian, dll diatur dalam SPO Pelaksanaan Penelitian Oleh 

Peserta Didik di Bagian Penelitian Akhir. 

Ujian Akhir Lokal 
Ujian akhir lokal merupakan prasyarat mengikuti Uji Kompetensi Nasional. Ujian ini tidak masuk dalam modul atau mata kuliah 

karena termasuk ujian akhir dan komprehensif. Persyaratan ujian lokal terdiri dari : 

1. Modul: Sudah menyelesaikan dan lulus modul wajib. Modul wajib yang dimaksud adalah: 

i. Modul Penerapan Profesi I: Rawat Inap Dasar.  (Semester 1) 

ii. Modul Penerapan Profesi II: Jaga Pratama (1a).  (Semester 1) 

iii. Modul Penerapan Profesi III: Rawat Inap Neurovaskular.  (Semester 2) 

iv. Modul Penerapan Profesi IV: Rawat Inap Neuroonkologi.  (Semester 2) 

v. Modul Penerapan Profesi V: Jaga Pratama (1b).  (Semester 2) 

vi. Modul Penerapan Profesi VI: Rawat Inap Neurotrauma.  (Semester 3) 

vii. Modul Penerapan Profesi VII: Rawat Inap Neuroinfeksi, 

 Neuroimunologi, dan NeuroAIDS  (Semester 3) 

viii. Modul Penerapan Profesi VIII: Jaga Madia (2a).  (Semester 3) 

ix. Modul Penerapan Profesi IX: Jaga Madia (2b).  (Semester 4) 
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x. Modul Epilepsi.  (Semester 4) 

xi. Modul Saraf Tepi.  (Semester 4) 

xii. Modul Neurooftalmologi & Neurootologi.  (Semester 4) 

xiii. Modul Neurobehaviour.  (Semester 4) 

xiv. Modul Penerapan Profesi X: Rawat Jalan.  (Semester 5) 

xv. Modul Penerapan Profesi XI: Jaga Utama (3a).  (Semester 5) 

xvi. Modul Nyeri & Nyeri Kepala. (Semester 5) 

xvii. Modul Gangguan Gerak. (Semester 5) 

xviii. Modul Penerapan Profesi XII: Jaga Utama (3b).  (Semester 6) 

xix. Modul Penerapan Elektroensefalografi & Sleep Study.  (Semester 6) 

xx. Modul Penerapan Elektroneuromiografi & Potensial Cetusan. (Semester 6) 

xxi. Modul Terintegrasi: Neuroemergensi. (Semester 6) 

xxii. Modul Terintegrasi: Neuroimaging. (Semester 6) 

xxiii. Modul Tata Kelola Stroke Komprehensif. (Semester 7) 

xxiv. Modul Terintegrasi: Neurointensif. (Semester 7) 

2. Mata kuliah: Sudah menyelesaikan dan lulus mata kuliah dibawah ini: 

i. Kuliah Etika & Hukum Kedokteran (Semester 1) 

ii. Kuliah Metodologi Penelitian & Statistik (Semester 1) 

iii. Kuliah Kedokteran Berbasis Bukti & Epidemiologi Klinik (Semester 1) 

iv. Kuliah Neuroanatomi (Semester 1) 

v. Kuliah Neurosains & Imunologi (Semester 1) 

vi. Kuliah Neuropatologi & Biologi Molekuler (Semester 1) 

vii. Kuliah Neurofarmakologi & Neurotoksikologi (Semester 1) 

viii. Kuliah Gangguan Kesadaran (Semester 1) 

ix. Kuliah Neuroendokrinologi (Semester 1) 

x. Kuliah Tumor SSP, Komplikasi Kanker Sistemik, dan 

 Komplikasi Terapi Kanker (Semester 2) 

xi. Kuliah Gangguan Metabolik dan Toksik (Semester 2) 

xii. Kuliah Gangguan Sistem Visual (Semester 2) 

xiii. Kuliah Gangguan Saraf-saraf Kranialis (Semester 2) 

xiv. Kuliah Neurootologi (Semester 2) 

xv. Kuliah Stroke dan Gangguan Neurovaskular Lainnya (Semester 2) 

xvi. Kuliah Neurotraumatologi (Semester 2) 

xvii. Kuliah komplikasi Neurologis dan Imunosupresi (Semester 2) 

xviii. Kuliah Neurogenetika (Semester 3) 

xix. Kuliah Neuroimaging & TCD (Semester 3) 

xx. Kuliah Gangguan Cairan Serebrospinal (Semester 3) 

xxi. Kuliah Neuroinfeksi, Demielinisasi, dan Vaskulitis (Semester 3) 

xxii. Kuliah Gangguan Kolumna Vertebralis, Medula Spinalis, 

 Radiks, dan Cedera Spinal (Semester 3) 

xxiii. Kuliah Gangguan Sistem Saraf Tepi dan Penyakit Motor Neuron  (Semester 3) 

xxiv. Kuliah Gangguan Tidur (Semester 4) 

xxv. Kuliah Gangguan Fungsi Luhur dan Perilaku (Semester 4) 

xxvi. Kuliah Neuropsikologi dan Neurobehaviour (Semester 4) 

xxvii. Kuliah Neurorestorasi (Semester 4) 

xxviii. Kuliah Gangguan Otot (Semester 4) 

xxix. Kuliah Gangguan Sistem Saraf Autonom & Neurourologi (Semester 4) 

xxx. Kuliah Epilepsi (Semester 4) 

xxxi. Kuliah Neuropediatri (Semester 5) 

xxxii. Kuliah Nyeri (Semester 5) 

xxxiii. Kuliah Nyeri Kepala (Semester 5) 
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xxxiv. Kuliah Parkinsonisme & Gangguan Gerak (Semester 5) 

xxxv. Kuliah Neurointervensi Vaskular (Semester 6) 

xxxvi. Kuliah Pengantar Neurofisiologi Klinis (Semester 6) 

xxxvii. Kuliah Bedah Saraf (Semester 6) 

3. Skills lab: Sudah menyelesaikan dan lulus skills lab dibawah ini: 

i. Skills Lab 1: Anamnesis dan Pemeriksaan Neurologis (Semester 1) 

ii. Skills Lab 2: Pungsi Lumbal dan Analisis Cairan Serebrospinalis (Semester 1) 

iii. Skills Lab 3: Pemeriksaan TCD dan USG (Semester 3) 

iv. Skills Lab 4: Pemeriksaan Neurobehaviour (Semester 4) 

v. Skills Lab 5: Penyuntikan Pada Kasus-Kasus Neurologi (Semester 5) 

vi. Skills Lab 6: Pemeriksaan Neuropediatri (Semester 5) 

vii. Skills Lab 7: Pemeriksaan EMG dan Potensial Cetusan (Semester 6) 

viii. Skills Lab 8: Pemeriksaan EEG (Semester 6) 

4. Jaga: Lulus Ujian untuk kenaikan jaga mandiri (4a) setelah menyelesaikan tahap jaga utama (3b). Persyaratan kenaikan jaga: 

a. Telah melaksanakan seluruh tugas jaga tahap sebelumnya. 

b. Telah menyelesaikan sanksi berupa tugas jaga tambahan pada tahap sebelumnya. 

c. Lulus mengikuti ujian kenaikan jaga. 

5. Laporan kasus: Sudah menyelesaikan keseluruhan laporan kasus dan telah mengumpulkan ke bagian akademik setelah 

mendapatkan koreksi dari pembimbing. 

6. Tesis: Sudah mempresentasikan proposal penelitian karya akhir. 

Uji Kompetensi Nasional 
Ujian tulis nasional diikuti oleh peserta PPDS-1 Neurologi FK Unsrat secara bergiliran. Setiap peserta ujian harus membawa surat 

izin dan surat pengantar resmi dari Ketua Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat dan Ketua Program Studi. Syarat mengikuti ujian tulis 

nasional disesuaikan dengan peraturan Kolegium Neurologi Indonesia. Ujian OSCE nasional diikuti oleh peserta PPDS-1 Neurologi FK 

Unsrat secara bergiliran. Setiap peserta ujian harus membawa surat izin dan surat pengantar resmi dari Ketua Bagian/KSM Neurologi FK 

Unsrat dan Ketua Program Studi. Syarat mengikuti OSCE nasional tertulis disesuaikan dengan peraturan Kolegium Neurologi Indonesia. 

Ujian Susulan dan Ulangan/ Remedial 
Ujian susulan untuk tiap komponen ujian stase dilakukan sesuai kesepakatan dengan ketua divisi. Ujian susulan untuk ujian 

semester dapat dilakukan untuk peserta ujian yang tidak hadir dengan alasan khusus seperti sedang melaksanakan tugas, jatuh sakit, 

izin keluarga, jadual ujian bertabrakan, dll; atas seizin KPS. Soal diambil dari soal cadangan ujian semester. Ujian proposal dan ujian 

akhir tesis tidak menggunakan sistem ujian susulan tetapi tunda ujian. Ujian remedial dilakukan peserta yang tidak lulus ujian pertama. 

Ujian remedial untuk tiap komponen ujian stase dilakukan sesuai kesepakatan dengan ketua divisi, maksimal dua minggu setelah ujian 

awal. Ujian remedial untuk ujian semester dilakukan maksimal dua minggu setelah ujian awal. Ujian remedial untuk ujian proposal tesis 

dan ujian akhir tesis dilakukan maksimal dua minggu setelah peserta dinyatakan mengulang. Ketentuan ujian susulan dan remedial untuk 

uji kompetensi nasional mengacu pada ketentuan dari Kolegium Neurologi Indonesia. 

Sanksi 
Peserta didik yang tidak hadir saat ujian : 

1. Dengan izin KPS/ surat sakit : mengikuti ujian susulan. 

2. Tanpa berita : Gagal. 

Tindakan mencontek dan tindakan curang lainnya dapat menyebabkan peserta didik diberi nilai TL dan harus mengulang. 

Penyerahan Hasil Ujian, Dokumentasi/ Pengarsipan dan Pengumuman 
Nilai akhir stase dan semester diberikan dalam bentuk laporan sesuai format laporan hasil stase kepada KPS dan diarsipkan 

dalam lemari arsip PPDSN FK Unsrat. Nilai akhir ujian proposal tesis dan ujian akhir tesis diberikan dalam bentuk laporan sesuai format 

laporan hasil ujian tesis kepada KPS dan diarsipkan dalam lemari arsip FK Unsrat. Nilai akhir uji kompetensi yang diterima adalah 

salinan dari KNI. 

KPS mengolah nilai-nilai yang ada menggunakan program komputer untuk mendapatkan nilai akhir setelah mempertimbangkan 

komponen penentu nilai yang lain. 

Pembiayaan Ujian 
Pembiayaan penyelenggaraan ujian stase, ujian semester, ujian proposal, dan ujian akhir tesis diambil dari alokasi anggaran 

terkait dalam RAP PPDSN FK Unsrat. Pembiayaan ujian tulis nasional dan ujian OSCE mengacu pada keputusan Kolegium Neurologi 

Indonesia. 
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Ketentuan Tambahan 
Pengajuan keberatan dilakukan maksimal satu minggu setelah pengumuman hasil. Keberatan diajukan secara lisan maupun 

tertulis pada KPS. Koreksi nilai ujian yang telah diserahkan dan diumumkan dapat dilakukan oleh penguji/ketua panitia ujian atas 

sepersetujuan KPS. Di setiap akhir ujian, peserta wajib memberikan tanggapan tentang ujian yang dimasukkan secara tertulis tanpa 

nama kepada ketua divisi atau panitia ujian.  

Hal lain yang tidak tercantum dalam panduan ini diputuskan oleh Ketua Bagian/KSM. 

 

3. PEMBUATAN SOAL DAN DATABASE SOAL 

Model soal multiple choice question (MCQ) yang dimaksud adalah soal MCQ tipe one best answer dengan lima pilihan jawaban 

(a, b, c, d, dan e). Soal MCQ diarahkan untuk dibuat dengan mengisi template soal yang sudah ada, memiliki batang soal berupa 

cerita/kasus (vignette), pertanyaan, pilihan jawaban, dan kunci jawaban. Ujian dengan model soal MCQ diarahkan untuk dibuat saat 

melakukan ujian penerimaan peserta didik, ujian akhir semester, dan ujian akhir lokal. Model soal MCQ lain (benar-salah, tipe 8, 

mencocokkan,dan sebab-akibat) tidak dianjurkan lagi. Untuk ujian awal stase atau ujian divisi dengan jumlah peserta sedikit dan waktu 

yang cukup banyak, dapat dilakukan ujian esai. 

Pembuatan Soal MCQ 
Pembuat soal mengumpulkan referensi pembuatan soal dari bahan ajar dan literatur standar KNI. Pembuat soal menggunakan 

template soal MCQ dari KNI. Pembuat soal menggunakan petunjuk pembuatan soal MCQ FK Unsrat dalam membuat soal. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan: 

1. Kecocokkan tinjauan soal dengan soal. 

2. Bahasa: Menggunakan Bahasa Indonesia yang efisien dan dapat dimengerti. Jika ada, istilah bahasa asing dicetak miring. 

3. Ejaan: Menggunakan istilah baku sesuai KBBI dan ejaan yang benar sesuai EYD 2015. Istilah asing dalam vignette soal dicetak 

miring. 

4. Penggunaan singkatan: Istilah yang singkatannya tidak masuk dalam daftar singkatan dalam petunjuk pembuatan soal ditulis 

lengkap. Beberapa kata yang secara informal sering disingkat seperti yg, sdh, sbb, dkk (kecuali dalam penulisan referensi), tdk, 

rh, (+)/(-), dan dll harus ditulis lengkap. Penulisan satuan untuk besaran yang sering dipakai mengikuti petunjuk pembuatan soal.  

5. Kelengkapan data sesuai template (pembuatan tinjauan hingga referensi). 

6. Ketepatan vignette: vignette tidak dibuat terlalu panjang melainkan memuat informasi yang penting untuk dapat menjawab soal. 

Vignette harus berfungsi. Artinya soal hanya bisa dijawab jika vignette ditulis dan tidak bisa dijawab tanpa vignette tersebut. 

7. Pertanyaan: Pertanyaan tidak menggunakan kata-kata negatif seperti ”Yang bukan” dan “Kecuali”. Gunakan kata tanya (apakah, 
yang manakah, di manakah, berapakah, mengapa, bagaimana, dll) di awal kalimat dan tanya tanya di akhir kalimat bukan titik-

titik. 

8. Pilihan jawaban: Jawaban adalah yang paling tepat dari antara alternatif jawaban. Alternatif jawaban harus setara dan logis, 

memiliki panjang jawaban yang tidak berbeda jauh atau ditulis berurutan dari yang terpendek hingga terpanjang atau sebaliknya, 

tidak ada cetakan miring, tebal, garis bawah, atau hal lain yang dapat mengerahkan peserta ujian. Jangan membuat pilihan 

jawaban seperti a&b, semua benar, tidak ada yang benar, dll.  

9. Kunci jawaban: Kunci jawaban ditulis lengkap. 

10. Kecocokkan tingkat kesulitan soal dengan kompetensi target. 

11. Lay-out: Jenis font, ukuran font, gaya font, spasi dan perataan teks, penempatan dan kualitas gambar, penulisan sumber acuan, 

dan ketepatan penomoran. 

Template soal disimpan dalam file .doc/ .docx,  satu file per soal dan dikirimkan via e-mail ke neurologiunsrat@yahoo.co.id. 

Pengiriman Soal MCQ Untuk Ujian Akhir Semester 
KPS mengumumkan waktu pelaksanaan ujian akhir semester berdasarkan jadwal akademik. KPS menunjuk beberapa tenaga 

pendidik untuk menjadi panitia ujian akhir semester. KPS meminta soal kepada para pengampu modul. Soal berbentuk pilihan ganda one 

best answer dengan vignette sebanyak 40 soal untuk mata kuliah 1 SKS, 60 soal untuk mata kulih 2 SKS, dan 60 soal untuk mata kuliah 

3 SKS. Soal juga dapat berupa soal esai minimal 5 nomor untuk mata kuliah 1 SKS, minimal 10 nomor untuk 2 SKS, dan minimal 15 

nomor untuk 3 SKS. Pengampu mata kuliah membuat soal ujian sesuai petunjuk pembuatan soal MCQ. 

Pengiriman Soal MCQ Untuk Ujian Akhir Lokal 
KPS membuat surat permintaan soal-soal ujian akhir lokal kepada seluruh tenaga pendidik. Tenaga pendidik membuat lima soal 

MCQ sesuai pembagian tugas dalam surat permintaan. KPS mengambil soal-soal dari bank soal PPDSN FK Unsrat jika jumlah soal ujian 

tidak terpenuhi. 
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Penyimpanan Soal MCQ Dalam Bank Soal Uji Kompetensi Nasional 
KPS menunjuk beberapa tenaga pendidik yang telah mengikuti pelatihan pembuatan soal MCQ dan OSCE untuk menelaah soal. 

Sumber soal adalah soal MCQ untuk ujian penerimaan peserta didik, ujian akhir semester, dan ujian akhir lokal MCQ. 

Penelaah soal menelaah soal menggunakan daftar tilik telaah soal MCQ. Hal-hal yang perlu ditelaah adalah: 

1. Kecocokkan dengan tinjauan soal. 

2. Bahasa, ejaan, dan penggunaan singkatan. 

3. Pengulangan soal. 

4. Kelengkapan data sesuai template (pembuatan tinjauan hingga referensi). 

5. Ketepatan vignette, pertanyaan, pilihan jawaban, dan kunci jawaban. 

6. Kecocokkan tingkat kesulitan soal dengan kompetensi target. 

7. Lay-out: Jenis font, ukuran font, gaya font, spasi dan perataan teks, penempatan dan kualitas gambar, penulisan sumber acuan, 

dan ketepatan penomoran.  

Penelaah soal membuat kode soal dan mengklasifikasikan soal berdasarkan kategori sebagai berikut: 

xx-xxxx-xxxx 

- Dua digit pertama: Kode kategori. 

Daftar Kode Kategori 

Kategori Kode 

Neurovaskular 01 

Epilepsi 02 

Vertigo/Neurootologi/Neurooftalmologi 03 

Gangguan Tidur 04 

Gangguan Gerak 05 

Neurobehaviour 06 

Neuroepidemiologi 07 

Neurofisiologi & Saraf Tepi 08 

Neurogeriatri 09 

Neuroimajing 10 

Neuroinfeksi, Neuroimunologi, dan Neuro-AIDS 11 

Neuroemergensi dan Neurointensif 12 

Neurointervensi 13 

Neuroonkologi 14 

Neuropediatri 15 

Neurorestorasi 16 

Neurotrauma 17 

Nyeri kepala 18 

Nyeri 19 

Lain-lain 00 

 

- Empat digit berikut: Tahun soal dimasukkan ke bank soal (mis. 2014, 2015, dst.). 

- Empat digit berikut: Nomor soal (mis. 0001, 0002, dst.). 

Penelaah soal menyerahkan soal yang telah ditelaah kepada KPS. KPS membuat bank soal dengan folder-folder soal MCQ 

berdasarkan kategori di Komputer KPS. KPS memasukkan soal-soal MCQ yang telah ditelaah ke dalam folder masing-masing. KPS 

membuat analisis distribusi soal menurut tinjauan-tinjauannya dan menurut pembuat soal. 

KPS membuat sistem untuk mencegah kebocoran soal yang akan dikirim ke KUK. KPS mengirimkan soal ke Bank Soal MCQ 

Nasional sesuai permintaan KUK lewat e-mail. Keamanan soal yang diterima KUK menjadi tanggung jawab KUK. 

Pembuatan Soal OSCE 
Ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE) adalah salah satu jenis ujian yang berbasis kinerja untuk mengukur 

kompetensi peserta didik. Selama OSCE, peserta didik diamati dan dievaluasi pada beberapa unit  lokasi/station ketika peserta didik 

melakukan wawancara/anamnesis, pemeriksaan fisik, dan prosedur terapi/penatalaksanaan pasien baku/standar yang datang dengan 

beberapa karakteristik/tipe masalah penyakit. 

KPS mengirimkan surat permintaan pembuatan soal OSCE. KPS bersama dengan tenaga pendidik  lainnya menentukan jumlah, 

dan jenis station, kebutuhan station, serta materi dan soal OSCE yang akan dibuat. Tenaga pendidik membuat soal OSCE sesuai 

pembagian dalam surat permintaaan soal. Tenaga pendidik menggunakan petunjuk pembuatan soal OSCE FK Unsrat dalam membuat 

soal OSCE. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 

1. Kecocokkan judul template dengan soal. 

2. Bahasa: Menggunakan Bahasa Indonesia yang efisien dan dapat dimengerti. Jika ada, istilah bahasa asing dicetak miring. 

3. Ejaan: Menggunakan istilah baku sesuai KBBI dan ejaan yang benar sesuai EYD 2015. Istilah asing dalam soal dicetak miring. 
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4. Penggunaan singkatan: Istilah yang singkatannya tidak masuk dalam daftar singkatan dalam petunjuk pembuatan soal ditulis 

lengkap. Beberapa kata yang secara informal sering disingkat seperti yg, sdh, sbb, dkk (kecuali dalam penulisan referensi), tdk, 

rh, (+)/(-), dan dll harus ditulis lengkap. Penulisan satuan untuk besaran yang sering dipakai mengikuti petunjuk pembuatan soal.  

5. Kelengkapan data sesuai template. 

6. Ketepatan vignette: vignette tidak dibuat terlalu panjang melainkan memuat informasi yang penting untuk dapat menjawab soal.  

7. Kecocokkan tingkat kesulitan soal dengan kompetensi target. 

8. Lay-out: Jenis font, ukuran font, gaya font, spasi dan perataan teks, penempatan dan kualitas gambar, penulisan sumber acuan, 

dan ketepatan penomoran. 

9. Estimasi lama waktu pengerjaan adalah 12 menit termasuk dengan membaca soal. 

10. Template: Membuat tinjauan dengan benar, menjaga konsistensi soal dan instruksi pada template dengan tempat lain. 

11. Rubrik: Membuat kriteria penilaian skala 0 sampai 2, membuat kriteria yang logis dan tidak panjang/membingungkan, 

meminimalkan sel kosong, serta memberikan bobot yang sesuai.  

12. Instruksi untuk kandidat: Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti, rasional untuk dikerjakan dalam waktu 12 

menit (dengan mempertimbangkan bahwa kandidat adalah peserta didik bukan spesialis). 

13. Instruksi untuk penguji: Menggunakan Bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti, tidak bermakna ganda, dan dapat dikerjakan 

oleh penguji. 

14. Instruksi untuk pasien standar: Menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami orang awam, memperhitungkan 

berbagai kemungkinan pertanyaan maupun kejadian yang dapat terjadi dalam proses wawacara serta pemeriksaan pasien 

standar. 

15. Kebutuhan station: Meminta set pemeriksaan yang mampu laksana untuk OSCE lokal, memikirkan alternatif alat yang ekonomis 

serta tidak membahayakan. 

16. Lampiran: Sesuai dengan skenario. 

Pembuata soal lalu  menyusun soal OSCE dalam lima file, yaitu: 

1. Template soal-kebutuhan station-lampiran 

2. Instruksi untuk kandidat/lembar soal 

3. Instruksi untuk penguji 

4. Instruksi untuk pasien standar 

5. Rubrik penilaian 

Tenaga pendidik menyimpan file-file tersebut sebagai file .doc atau .docx dan memasukannya dalam satu folder dan mengirimkan paket 

soal kepada KPS lewat e-mail: neurologiunsrat@yahoo.co.id. 

Penyimpanan Soal OSCE Dalam Bank Soal Uji Kompetensi Nasional 
KPS menunjuk beberapa tenaga pendidik yang telah mengikuti pelatihan pembuatan soal MCQ dan OSCE untuk menelaah soal. 

Sumber soal adalah soal OSCE untuk ujian akhir lokal OSCE. 

Penelaah soal menelaah soal menggunakan daftar tilik telaah soal OSCE. Hal-hal yang perlu ditelaah adalah: 

1. Bahasa, ejaan, dan penggunaan singkatan. 

2. Pengulangan soal. 

3. Kecocokkan tingkat kesulitan soal dengan kompetensi target. 

4. Lay-out: Jenis font, ukuran font, gaya font, spasi dan perataan teks, penempatan dan kualitas gambar, penulisan sumber acuan, 

dan ketepatan penomoran.  

5. Template: Membuat tinjauan dengan benar, menjaga konsistensi soal dan instruksi pada template dengan tempat lain. 

6. Rubrik: Membuat kriteria penilaian skala 0 sampai 2, membuat kriteria yang logis dan tidak panjang/membingungkan, 

meminimalkan sel kosong, serta memberikan bobot yang sesuai.  

7. Instruksi untuk kandidat: Menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti, rasional untuk dikerjakan dalam waktu 12 

menit (dengan mempertimbangkan bahwa kandidat adalah peserta didik bukan spesialis). 

8. Instruksi untuk penguji: Menggunakan Bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti, tidak bermakna ganda, dan dapat dikerjakan 

oleh penguji. 

9. Instruksi untuk pasien standar: Menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami orang awam, memperhitungkan 

berbagai kemungkinan pertanyaan maupun kejadian yang dapat terjadi dalam proses wawacara serta pemeriksaan pasien 

standar. 

10. Kebutuhan station: Meminta set pemeriksaan yang mampu laksana untuk OSCE lokal, memikirkan alternatif alat yang ekonomis 

serta tidak membahayakan. 

11. Lampiran: Sesuai dengan skenario. 

mailto:neurologiunsrat@yahoo.co.id
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Penelaah soal membuat kode soal dan mengklasifikasikan soal berdasarkan kategori sebagai berikut: 

xx-xxxx-xxxx 

- Dua digit pertama: Kode kategori. 

Daftar Kode Kategori 

Kategori Kode 

Neurovaskular 01 

Epilepsi 02 

Vertigo/Neurootologi/Neurooftalmologi 03 

Gangguan Tidur 04 

Gangguan Gerak 05 

Neurobehaviour 06 

Neuroepidemiologi 07 

Neurofisiologi & Saraf Tepi 08 

Neurogeriatri 09 

Neuroimajing 10 

Neuroinfeksi, Neuroimunologi, dan Neuro-AIDS 11 

Neuroemergensi dan Neurointensif 12 

Neurointervensi 13 

Neuroonkologi 14 

Neuropediatri 15 

Neurorestorasi 16 

Neurotrauma 17 

Nyeri kepala 18 

Nyeri 19 

Lain-lain 00 

 

- Empat digit berikut: Tahun soal dimasukkan ke bank soal (mis. 2014, 2015, dst.). 

- Empat digit berikut: Nomor soal (mis. 0001, 0002, dst.). 

Penelaah soal menyerahkan soal yang telah ditelaah kepada KPS. KPS membuat bank soal dengan folder-folder soal OSCE 

berdasarkan kategori di Komputer KPS. KPS memasukkan soal-soal OSCE yang telah ditelaah ke dalam folder masing-masing. KPS 

membuat analisis distribusi soal menurut kategorinya dan menurut pembuat soal. 

KPS membuat sistem untuk mencegah kebocoran soal yang akan dikirim ke KUK. KPS mengirimkan soal ke Bank Soal OSCE 

Nasional sesuai permintaan KUK lewat e-mail. Keamanan soal yang diterima KUK menjadi tanggung jawab KUK. 
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BAB XVI. PERLINDUNGAN PASIEN SAAT PELATIHAN 

 

1. PENDAHULUAN 

Melindungi pasien, termasuk menjaga hak pasien dan keluarga, merupakan salah satu bagian dari etika kedokteran. Hal ini juga 

telah mendapatkan payung hukum. Dengan demikian pasien tidak menjadi subyek minor atau bahkan kelinci percobaan. Hal ini juga 

berlaku di rumah sakit pendidikan. 

Program pendidikan dokter spesialis dirancang untuk semaksimal mungkin memberikan perlindungan terhadap pasien. Hal ini 

dicapai dengan memperketat seleksi penerimaan peserta didik, memperjelas syarat legal peserta didik dan tenaga pendidik, 

memperjelas sistem pendidikan dan kompetensi berjenjang, membuat aturan tentang dokter penanggung jawab pelayanan, membuat 

aturan tentang supervisi peserta didik, membuat aturan tentang jam kerja, jam istirahat, serta apresiasi untuk peserta didik dan tenaga 

pendidik, melakukan berbagai pelatihan dan orientasi kepada peserta didik dan tenaga pendidik, mengedukasi pasien untuk bersikap 

kritis terhadap semua profesional pemberi asuhan di rumah sakit, dan mempersiapkan  berbagai prasarana, sarana, serta sistem yang 

mendukung perlindungan terhadap pasien. 

Oleh karena itu, PPDSN FK Unsrat juga melakukan berbagai upaya untuk melindungi pasien saat pelatihan peserta didik. PPDSN 

FK Unsrat mengadopsi  berbagai aturan pemerintah dan rumah sakit terkait kualifikasi dan pendidikan staf, asesmen pasien, hak pasien 

dan keluarga, serta sasaran keselamatan pasien. Memang masih terdapat beberapa kendala yang terus dibenahi. Namun upaya PPDSN 

FK Unsrat bersama rumah sakit telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam perlindungan pasien saat pelatihan.  

 

2. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2. Undang-Undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

2. Undang-undang no. 19 Tahun 2015 tentang Rumah sakit Pendidikan 

3. Peraturan Menteri Kesehatan no. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien 

4. Keputusan Menteri Kesehatan no. 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan. 

5. Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 tentang STR Peserta Didik 

6. Kode Etik Kedokteran Indonesia 

 

3. LEGALITAS PESERTA DIDIK MELAKUKAN PELAYANAN 

Peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pelayanan harus memiliki ijazah dokter umum. Peserta didik yang melakukan 

kegiatan pelayanan harus terdaftar di Komkordik, memiliki STR-P dan SIP yang masih berlaku, dan memiliki surat keterangan 

kompetensi. Syarat ini dipantau setiap semester. Peserta didik yang tidak memiliki persyaratan di atas tidak dapat melakukan pelayanan 

terhadap pasien dan hanya diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menjadi observer. 

 

4. PELATIHAN YANG HARUS DIJALANI 

Peserta didik harus menjalani pelatihan sebelum bekerja melayani pasien di rumah sakit agar dapat bekerja sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Pelatihan yang harus dijalani peserta didik sebelum melakukan pelayanan pasien adalah: 

5. Kegiatan orientasi rumah sakit/prapendidikan dasar, meliputi: 

- Pembekalan untuk proses akreditasi rumah sakit 

- Pelatihan Bantuan Hidup Dasar 

- Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit 

- Pelatihan Komunikasi Efektif 

Selain itu, rumah sakit juga mengadakan kegiatan yang diikuti oleh pegawai rumah sakit dan peserta didik seperti simposium 

medikolegal, diseminasi terkait STR dan SIP, pit stop akreditasi, dll.  

 

5. SUPERVISI 

Peserta didik program pendidikan dokter spesialis atau di rumah sakit dikenal dengan sebutan dokter residen, harus melakukan 

tugas pelayanan sebagai  bagian dari proses pembelajarannya. Sebagai peserta didik, residen terikat dengan peraturan yang berlaku di 

insitusi pendidikan dan sebagai pemberi layanan, residen terikat dengan peraturan rumah sakit. Residen dapat memberikan pelayanan di 
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rumah sakit setelah melakukan pembuatan STR-P, pembuatan SIP khusus residen, dan pembuatan kredensi residen/pemberian 

kompetensi residen sesuai tahapannya. Dalam melakukan pelayanan, residen mendapatkan supervisi. 

Supervisi adalah tindakan mengawasi kegiatan tertentu dari seseorang yang secara hierarki memiliki jabatan lebih rendah. Dalam 

supervisi terhadap residen, terkandung makna mengawasi kemajuan akademik residen serta mengawasi residen dalam melakukan 

tindakan medis pada pasien. Supervisi dilakukan oleh tenaga pendidik berkualifikasi spesialis sesuai bidang yang ditekuni peserta didik. 

Tenaga pendidik yang melakukan supervisi disebut supervisor. 

Residen wajib menaati instruksi supervisor saat melakukan tindakan medis. Supervisor melakukan supervisi dalam berbagai 

tingkat supervisi, memberikan penilaian, dan bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan peserta didik Dengan demikian, 

supervisor harus mengetahui cara mengatasi masalah yang ditemui saat seorang peserta didik mengalami kendala dalam melakukan 

tindakan medis. 

Tingkatan supervisi ada tiga, yaitu: 

1. Supervisi tinggi: dilakukan pada residen berkompetensi tahap pembealan. Supervisi dikerjakan dengan asistensi prosedur 

pemeriksaan klinis residen, mengaudit catatan kerja residen, mengobservasi tindakan prosedural nonspesialistik, dan 

memberikan demonstrasi terhadap tindakan prosedural spesialistik residen. 

2. Supervisi sedang: dilakukan pada residen berkompetensi tahap magang. Supervisi dikerjakan dengan obserasi prosedur 

pemeriksaan klinis residen, mengaudit catatan kerja residen, mengobservasi tindakan prosedural nonspesialistik, dan 

memberikan asistensi terhadap tindakan prosedural spesialistik residen. 

3. Supervisi rendah: dilakukan pada residen berkompetensi tahap mandiri. Supervisi dikerjakan dengan menyimak laporan 

pemeriksaan klinis residen, mengaudit catatan kerja residen, dan mengobservasi tindakan prosedural nonspesialistik dan 

spesialistik residen. 

 

6. HAK PASIEN DAN KELUARGA 

Untuk meningkatkan hak pasien dan keluarga di rumah sakit, harus dimulai dengan mendefinisikan hak tersebut, kemudian 

mendidik pasien, keluarga pasien, dan staf tentang hak tersebut. Pasien dan keluarga diberitahu hak mereka dan bagaimana harus 

bersikap. Staf dididik untuk mengerti dan menghormati kepercayaan dan nilai-nilai pasien dan memberikan pelayanan dengan penuh 

perhatian dan hormat sehingga menjaga martabat pasien. Residen merupakan penting bagian dalam pelayanan rumah sakit. Dengan 

demikian mereka harus memahami hak pasien dan keluarga.  

Menurut Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, hak pasien ada 18 poin dan tentunya ke 18 poin itu juga harus 

diajarkan kepada pasien. Hak-hak itu adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 

2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 

3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; 

4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; 

5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; 

6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 

7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 

8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam 

maupun di luar Rumah Sakit; 

9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya; 

10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan 

komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; 

11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang 

dideritanya; 

12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 

13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; 

14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; 

15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; 

16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; 

17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan 

standar baik secara perdata ataupun pidana; dan 



Buku Panduan Akademik PPDSN FK Unsrat revisi 2015 

95 | H a l a m a n  

 

18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

7. KESELAMATAN PASIEN 

Keselamatan pasien merupakan salah satu aspek penting di rumah sakit bahkan menjadi salah satu penentu mutlak kelulusan 

akreditasi rumah sakit. Dari berbagai isu keselamatan pasien, diketahui bahwa komunikasi dan orientasi merupakan penyebab utama 

kesalahan tindakan medis. Oleh karena itu kedua hal ini mendapatkan perhatian khusus dalam merancang strategi untuk meningkatkan 

keselamatan pasien. 

Standar Keselamatan Pasien adalah sebagai berikut: 

1. Hak Pasien: Hak Pasien untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya 

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). 

2. Mendidik pasien dan keluarga: Mendidik pasien dan keluarga untuk selalu melibatkan pasien dan keluarganya tentang kewajiban 

dan tanggung jawab dalam asuhan pelayanan pasien. 

3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan: Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan untuk menjamin 

kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. 

4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi program peningkatan keselamatan pasien: Bertujuan 

untuk memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara terus 

menerus KTD, serta melakuan perubahan untuk meningkatkan kinerja. 

5. Peran kepemimpinan  dalam meningkatkan keselamatan pasien:  Dilakukan untuk menjamin implementasi program keselamatan 

pasien secara terintegrasi melalui penerapan 7 (tujuh) langkah menuju keselamatan pasien. 

6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien: Mendidik staf untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung 

pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. 

7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien: Komunikasi efektif dilakukan dalam merencanakan 

dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. 

Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, telah mengadopsi enam sasaran keselamatan pasien internasional. Enam sasaran ini juga 

dapat kita temukan pada instrumen akreditasi rumah sakit nasional dan internasional. Enam sasaran keselamatan pasien internasional 

adalah: 

1. Ketepatan identifikasi pasien. 

2. Peningkatan komunikasi yang efektif. 

3. Peningkatan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai. 

4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi.  

5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 

6. Pengurangan risiko pasien jatuh. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Ketepatan identifikasi pasien: 

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses untuk meningkatkan ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien 

adalah suatu kegiatan menanyakan minimal 2 (dua) identitas pasien yaitu  nama, tanggal lahir pasien kemudian dicocokkan dengan 

gelang identitas pasien nama, tanggal lahir serta nomor rekam medik pasien. Identifikasi pasien dilakukan oleh petugas pemberi layanan 

kesehatan pada saat: (1) sebelum mendapatkan terapi (seperti pemberian obat, pemberian darah atau produk darah; menyajikan 

nampan untuk pasien dengan diet ketat; atau melakukan terapi radiasi); (2) sebelum melakukan tindakan (seperti memasukkan jalur 

intravena atau hemodialisis); (3) sebelum tindakan diagnosis (seperti mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan 

laboratorium penunjang), atau (4) sebelum melakukan kateterisasi jantung ataupun tindakan radiologi diagnostik. Proses identifikasi 

pasien pada situasi khusus seperti: pasien koma atau pasien yang mengalami kebingungan/disorientasi dan datang tanpa identitas 

diidentifikasi menggunakan foto, pada kasus bayi baru lahir dimana orang tua belum segera menentukan nama maka bayi diidentifikasi 

menggunakan nama ibu kandung. Identitas identifikasi adalah suatu alat yang memiliki ciri khusus yang digunakan untuk memastikan 

kebenaran identitas dari pasien/bahan/alat yaitu berupa gelang identitas,  foto identitas, dan label identitas. 

2. Peningkatan komunikasi yang efektif: 

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas dari komunikasi lisan dan/atau telepon di 

antara para pemberi pelayanan. Komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang singkat, akurat, lengkap, jelas dan mudah dimengerti oleh 

penerima pesan akan mengurangi kesalahan sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi dapat dilakukan secara 

elektronik, lisan, atau tertulis. Komunikasi efektif via telepon yang dilakukan pada saat melaporkan perubahan kondisi pasien/kondisi 
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kritis pasien, hasil kritis pemeriksaan diagnostik komunikasi dilakukan dengan teknik SBAR (Situation, Background, Assesment, and 

Recommendation), dilakukan TBaK (Tulis, Baca kembali, Konfirmasi) dan didokumentasikan pada rekam medik pasien.  

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses serah terima untuk hasil kritis dari uji diagnostik. Pelaporan hasil kritis 

permeriksaan diagnostik adalah suatu kegiatan menginformasikan hasil pemeriksaan diagnostik pada beberapa parameter yang harus 

segera dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien tersebut agar dapat diambil tindakan segera guna mengatasi keadaan / 

penyakitnya. Uji diagnostik meliputi, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan 

kedokteran nuklir, prosedur ultrasonografi, MRI, pemeriksaan diagnostik jantung dan POCT (point-of-care testing). Hasil kritis 

pemeriksaan diagnostik yang telah dilaporkan kepada DPJP diberikan stempel critical value, nama petugas yang melepor, paraf, tanggal, 

bulan, tahun dan jam melapor, kemudian hasil segera dikirim ke ruang perawatan pasien sesuai dengan prosedur.  

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses komunikasi untuk serah terima. Timbang terima (hand over) adalah suatu 

proses serah terima antara shift atau antara staf di daerah klinis yang sama atau berbeda dengan mencatat pesan-pesan yang perlu 

diiformasikan. Petugas serah terima menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada petugas selanjutnya secara lisan sambil menyerahkan 

catatan yang telah yang telah dibuat sebelumya dan kedua belah pihak menandatangani proses serah terima pasien di rekam medik 

pasien. Timbang terima (Hand Over) dilakukan pada saat pergantian jaga antar shift dan pada saat transfer pasien/pemindahan pasien 

dari satu ruang/antar unit pelayanan. Ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang terjadi pada proses timbang terima (hand over) dilaporkan 

sebagai insiden keselamatan pasien rumah sakit. 

3. Peningkatan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai: 

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat-obatan risiko tinggi. 

High alert medication adalah obat-obatan  yang memiliki risiko lebih tinggi untuk menyebabkan/menimbulkan komplikasi/membahayakan 

pada pasien jika terdapat kesalahan penggunaan (dosis, interval, dan pemilihannya). Obat high alert didispensingkan oleh farmasi 

dengan diberikan label/stiker high alert, dan obat high alert disimpan dalam tempat terpisah/khusus, terkunci dan memiliki akses yang 

terbatas dengan diberikan label/stiker high alert. Obat high alert ditetapkan oleh farmasi, dan dalam pelaksanaannya diperlukan 

kewaspadaan petugas dengan selalu melakukan double checking pada saat persiapan, saat akan didispensing, serah terima obat 

dengan petugas unit perawatan pasien, dan pada saat sebelum pemberian obat.  

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses untuk mengatur keamanan penggunaan elektrolit pekat. Elektrolit 

konsentrasi pekat adalah campuran homogen yang komponennya terdiri dari atas pelarut yang lebih sedikit daripada zat terlarut dimana 

semua molekul-molekulnya terurai menjadi ion-ion sehingga daya hantarnya kuat. Penyimpanan elektrolit konsentrasi pekat di unit 

pelayanan pasien dibatasi yaitu hanya di farmasi dan ruang intensif sesuai dengan kebijakan farmasi. Konsentrasi elektrolit pekat 

dilakukan pengelolaan oleh farmasi mulai dari peresepan, persiapan, pencampuran, pelabelan, dispensing sampai dengan administrasi.  

4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi: 

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses untuk verifikasi preoperatif dan penandaan lokasi pembedahan/invasif. 

Verifikasi praoperasi merupakan proses pengumpulan informasi dan konfirmasi secara terus-menerus terhadap lokasi yang benar, 

prosedur yang benar dan pasien yang benar; memastikan bahwa semua dokumen, gambar atau citra, dan pemeriksaan yang relevan 

telah tersedia, sudah diberi label dan ditampilkan; serta melakukan verifikasi bahwa produk darah, peralatan medis khusus dan/atau 

implan yang diperlukan sudah tersedia. Site marking adalah kegiatan memberikan tanda pada area yang akan dilakukan tindakan 

bedah/invasif dan tindakan prosedur gigi dan mulut pada pasien sebelum dilakukan tindakan bedah/invasif dan tindakan prosedur gigi 

dan mulut. Penandaan area operasi diberikan oleh dokter operator sebelum pasien ditransfer/dikirim ke kamar operasi. Sebelum 

pemberian site marking, dokter operator memberikan KIE kepada pasien, meminta persetujuan pasien dan KIE didokumentasikan dalam 

form edukasi rekam medik.  

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses jeda (time-out) sesaat sebelum prosedur operasi/invasif dan sign-out 

yang dilakukan setelah prosedur. Time out dilakukan sesaat sebelum tindakan dimulai dan dihadiri semua anggota tim. Selama time out, 

tim menyetujui komponen sebagai berikut: Benar identitas pasien, Benar prosedur yang akan dilakukan, Benar lokasi prosedur 

operasi/invasif. Proses sign-out, yang dilakukan di area tempat tindakan berlangsung sebelum pasien meninggalkan ruangan. Komponen 

sign-out sebagai adalah berikut: Nama tindakan operasi/invasif yang dicatat/ditulis; Kelengkapan perhitungan instrumen, kasa dan jarum 

(bila ada); Pelabelan spesimen (ketika terdapat spesimen selama proses sign-out, label dibacakan dengan jelas, meliputi nama pasien); 

Masalah peralatan yang perlu ditangani (bila ada). Prosedur keselamatan pasien dilaksanakan di tempat-tempat pelayanan pasien yang 

dalam melakukan tindakan menggunakan sedasi, lokal/general anestesi diantaranya: (1) kamar operasi, (2) ruang Cath Lab, (3) Ruang 

Endoskopi, (4) Radiologi, (5) Poliklinik rawat jalan seperti poliklinik gigi dan mulut, poliklinik Bedah. 

5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: 

Rumah Sakit mengadopsi dan menerapkan pedoman kebersihan tangan yang berbasis bukti untuk mengurangi risiko infeksi 

akibat pelayanan kesehatan. Kebersihan Tangan adalah petunjuk dalam melaksanakan proses secara mekanik untuk melepaskan 
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kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air, larutan berbasis alkohol atau larutan desinfektan. Menggunakan 

panduan kebersihan tangan terbaru sesuai 5 momen melakukan praktek membersihkan tangan, yaitu : (1) Sebelum kontak pasien; (2) 

Sebelum melakukan tindakan aseptik; (3) Setelah terkena cairan tubuh; (4) Setelah kontak dengan pasien; (5) Setelah kontak dengan 

lingkungan pasien. Mengimplementasikan program kebersihan tangan yang efektif, dengan 6 langkah inti. 

6. Pengurangan risiko pasien jatuh: 

Rumah Sakit mengembangkan dan menerapkan proses yang bertujuan mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh pada 

populasi pasien rawat inap dan rawat jalan. Rumah Sakit menentukan populasi pasien mana dan lokasi mana di rumah sakit yang 

memiliki potensi kejadian jatuh tinggi. Pada populasi dan lokasi tersebut dikerjakan asesmen untuk semua pasien. Pasien neonatus 

selalu dianggap berisiko jatuh.  

Semua pasien dan penjaga pasien diberi edukasi tentang jatuh dan pencegahan jatuh. Penilaian pasien risiko jatuh rawat inap 

menggunakan metode Humpty Dumpty pada pasien anak, metode Morse Fall Scale (MFS) pada pasien dewasa, dan metode penilaian 

jatuh geriatrik pada pasien geriatrik (>65 tahun) yang dirawat inap. Di rawat jalan, pengkajian risiko jatuh menggunakan Timed Up and 

Go test. Pengkajian risiko jatuh pertama kali dilakukan oleh perawat pada saat pertama kali kontak dengan pasien sebelum pasien 

mendapatkan asuhan keperawatan, dan dilakukan pengkajian ulang jika pasien mengalami: (1) perubahan kondisi; (2) pasien setelah 

jatuh; (3) transfer pasien; (4) pada saat pasien akan keluar dari rumah sakit/discharge. Dari hasil pengkajian, pasien diklasifikasikan 

menjadi tidak berisiko jatuh, berisiko  jatuh rendah, dan berisiko jatuh tinggi. Pasien berisiko jatuh diberi gelang atau stiker berwarna 

kuning. Selama pasien dirawat, pasien akan dilakukan monitoring terhadap risiko jatuh pasien dan dilaksanakan usaha-usaha 

pencegahan terjadinya kejadian jatuh. Pada pasien jatuh dilakukan upaya penanganan pasien jatuh dan pelaporan insiden. 

 

8. PASIEN SEBAGAI SUBYEK PENELITIAN 

Ilmu dan teknologi kedokteran telah berkembang sangat pesat berkat penelitian yang baik dan bermutu tinggi. Penelitian yang 

bermutu tinggi adalah penelitian yang memenuhi syarat keunggulan ilmiah serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak azasi 

manusia seperti tertuang dalam Deklarasi Helsinki, dan memenuhi prinsip-pinsip Cara Uji Klinik yang Baik (GCP, Good Clinical Pactice). 

Terkait dengan penelitian kedokteran, kita tahu bahwa dalam rumah sakit pendidikan, pasien seringkali dijadikan subyek penelitian. Baik 

oleh tenaga pendidik maupun peserta didik. Pada riset ilmu kedokteran sering diikutsertakan manusia relawan sebagai subjek riset. 

Pengaturan mengenai subjek penelitian medis harus jelas dan tegas karena dapat berdampak buruk bagi diri subjek penelitian tersebut. 

Dengan demikian perlu ada lembaga dan aturan yang mengatur maupun mengawasi kegiatan penelitian terhadap pasien. Lembaga ini di 

RSUP Prof. dr. R.D. Kandou adalah Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK).  

Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUP Prof. dr. R.D. Kandou adalah badan independen yang dibentuk untuk mengawasi agar 

penelitian pada manusia dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ICH-GCP (International Convention on Harmonization of Good 

Clinical Trial Practice). Badan ini berfungsi menilai proposal penelitian yang akan dilakukan di lingkungan RSUP Prof. dr. R.D. Kandou, 

atau di rumah sakit-rumah sakit afiliasi, pusat-pusat riset di Manado dan sekitarnya, atau penelitian yang dilakukan oleh staf FK Unsrat, 

Polikteknik Kesehatan Kemenkes R.I. Manado, atau staf RSUP Prof dr. R.D. Kandou di tempat lain. Selain menilai aspek ETIK, badan ini 

juga menilai aspek ILMIAH dan METODOLOGI suatu proposal, karena penelitian yang tidak benar secara ilmiah atau dijalankan dengan 

metode yang tidak tepat akan menghasilkan kesimpulan yang salah, dan dengan sendirinya bersifat tidak etis. 

Peserta didik PPDSN FK Unsrat yang akan melakukan penelitian pada manusia harus mengajukan permohonan Ethical 

Clearance atau Keterangan Lolos Kaji Etik pada KEPK. KEPK kemudian akan menentukan apakah proposal penelitian tersebut ditolak, 

dikembalikan untuk diperbaiki, atau diterima. Dalam kegiatan penelitiannya, peserta didik harus disupervisi oleh minimal dua tenaga 

pendidik. Segala KTD yang terjadi harus dilaporkan kepada Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP Prof. dr. R.D. Kandou untuk 

diteruskan ke KEPK. Di akhir penelitiannya, peserta didik harus memberikan laporan kepada KEPK. Peserta didik yang melakukan 

penelitian harus tunduk terhadap aturan penelitian dari KEPK. Hal ini termuat dalam SPO Penelitian Peserta Didik PPDSN FK Unsrat.  

Pada dasarnya seluruh penelitian/riset yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitian harus mendapatkan Ethical 

Clearance atau Keterangan Lolos Kaji Etik. Di Indonesia standar etik penelitian tersebut diatur dalam UU Kesehatan no 23/ 1992 dan 

lebih lanjut diatur dalam PP no 39/ 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Penelitian/riset yang dimaksud adalah 

penelitian biomedik yang mencakup riset pada farmasetik, alat kesehatan, radiasi dan pemotretan, prosedur bedah, rekam medis, 

sampel biologis, serta penelitian epidemiologis, sosial dan psikososial. 
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BAB XVII. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA  

 

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  yang  bertujuan  membantu  

masyarakat  mengatasi  permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan teknologi tepat guna dengan melibatkan 

sepenuhnya partisipasi msyarakat. PPDSN FK Unsrat secara rutin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan 

melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik. Kegiatan PKM dikoordinasikan oleh KPS bekerja sama dengan Koordinator Pelayanan. 

Untuk kegiatan PKM yang dilaksanakan bersama fakultas, dilakukan koordinasi dengan Ketua Unit Pengabdian Masyarakat FK Unsrat.  

Sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan bersama dengan fakultas atau lembaga kemasyarakatan dengan jenis kegiatan 

utama berupa bakti sosial medis. Kebanyakan kegiatan dilakukan di daerah Manado dan Minahasa dan daerah paling jauh adalah 

daerah Bolaang Mongondouw.  

Jenis kegiatan PKM antara lain: 

1. Pemeriksaan kesehatan umum dan saraf cuma-cuma. 

2. Pengobatan cuma-cuma. 

3. Penyuluhan/kampanye terkait kesehatan di masyarakat. 

4. Edukasi kesehatan di rumah sakit. 

5. Pembuatan komunitas peduli penyakit tertentu. 

6. Bantuan terhadap korban bencana. 

7. Peningkatan/perbaikan sarana kesehatan masyarakat. 

8. dll. 

Fakultas telah memiliki hubungan yang baik dengan beberapa lembaga kemasyarakan termasuk komunitas keagamaan serta 

pemerintah sehingga melancarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini umumnya dibiayai lewat fakultas 

tetapi ada sebagian kecil yang dibantu oleh Bagian Neurologi. Hal ini dikarenakan fakultas memang sudah memiliki program pengabdian 

kepada masyarakat di bawah koordinasi Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM).  

Sumber dana kegiatan PKM dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satunya dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPPM) Unsrat. LPPM Unsrat adalah lembaga yang membantu Rektor Unsrat untuk mengkoordinasi kegiatan 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang dilakukan oleh sivitas akademika Unsrat. Tenaga pendidik dapat 

mengajukan permohonan pendanaan kegiatan PKM kepada LPPM Unsrat di awal semester sesuai SPO yang berlaku. 

Kegiatan-kegiatan PKM di PPDSN FK Unsrat dievaluasi dan dilaporkan setiap tahun kepada Ketua Bagian, KPS, dan Koordinator 

Pelayanan. 
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BAB XVIII. ALUMNI DAN TRACER STUDY 
 

1. ALUMNI DAN PERHIMPUNAN ALUMNI 

Alumni PPDSN FK Unsrat hingga saat ini berjumlah tiga orang. Sebaran alumni belum merata (Gambar. 5). Sebagian besar 

terkonsentrasi di Sulawesi (terutama Manado dan sekitarnya). Hal ini disebabkan karena peminat awal PPDSN FK Unsrat sebagian 

besar adalah dokter di RSUP Prof. dr. R.D. Kandou dan alumni FK Unsrat. Di masa mendatang distribusi lulusan akan lebih luas karena 

daerah asal peserta didik baru lebih bervariasi. 

 

                               Gambar 5. Sebaran Alumni PPDSN FK Unsrat. 

 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi FK Unsrat memiliki perhimpunan alumni yang bernama Jaringan Alumni PPDS 

Neurologi  FK Unsrat  (JANUR).  Jaringan Alumni ini diketuai oleh dr. Juita Mokoginta, Sp.S. Program kerja yang dimiliki oleh ikatan 

alumni ini bertujuan untuk: 

1. Menjunjung tinggi kehormatan almamater. 

2. Menanamkan rasa cinta dan bangga pada almamater. 

3. Meningkatkan komunikasi antar alumnus dan almamater. 

4. Melaksanakan penggalangan dana untuk menunjang kegiatan ikatan alumni. 

5. Ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan di tanah air. 

6. Membantu program studi dalam menjalankan visi dan misi PPDSN FK Unsrat.  

Partisipasi alumni yang telah dibuat untuk PPDSN FK Unsrat adalah sumbangan fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan akademik, 

dan keterlibatan dalam kegiatan nonakademik. Alumni memberikan sumbangan fasilitas berupa sarana prasarana untuk membantu 

kelancaran pendidikan melalui ketua ikatan alumni yang diberikan ke Progam Studi. Keterlibatan dalam kegiatan akademik antara lain 

berupa turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan simposium/seminar/kongres yang diadakan baik sebagai peserta dan moderator. 

Alumni juga memberikan kuliah tamu kepada peserta PPDSN FK Unsrat. JANUR juga membantu mengkoordinasi tenaga alumni untuk 

bimbingan/pengayaan bagi calon peserta ujian kompetensi. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik terlihat melalui partisipasi alumni 

dalam kegiatan olah raga dan kesenian PPDSN FK Unsrat.  

Selain itu, alumni juga berperan dalam mengisi dan memperbarui data alumni FK Unsrat dan PPDS Neurologi FK Unsrat yang 

dilakukan lewat TRACER Study. 

 

2. TRACER STUDY 

Tracer study adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan 

pemerolehan kompetensi selama kuliah di PPDSN DK Unsrat. Di negara-negara maju, studi telusur jejak alumni adalah studi utama yang 

telah dilaksanakan secara sistematis, institusional, dan terus menerus. Perguruan tinggi di negara maju diakui relevansi keberadaannya 

karena mereka terus-menerus melakukan evaluasi diri antara lain melalui tracer study. 

Manfaat tracer study tidaklah terbatas pada perguruan tinggi saja, tetapi  lebih jauh lagi dapat memberikan informasi penting 

mengenai hubungan antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja.  Tracer study dapat menyajikan informasi mendalam dan rinci 

mengenai kesesuaian kerja baik horizontal (antar berbagai bidang ilmu) maupun vertikal (antar berbagai level/strata pendidikan). Dengan 

demikian, tracer study dapat ikut membantu mengatasi permasalahan kesenjangan kesempatan kerja dan upaya perbaikannya.  Bagi 

penyelengara pendidikan, informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja dapat membantu upaya perbaikan kurikulum 

dan sistem pembelajaran.  Di sisi lain, dunia industri dan dunia kerja dapat “melongok” ke dalam instistusi pendidikan tinggi melalu i tracer 
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study, dan dengan demikian dapat menyiapkan diri dengan menyediakan pelatihan-pelatihan yang lebih relevan bagi sarjana pencari 

kerja baru. 

Tracer study di PPDSN FK Unsrat dilakukan per tahun. Tim tracer study internal ditetapkan oleh KPS dan mulai bekerja pada 

bulan September tahun berjalan. Tracer study dilakukan secara terintegrasi dengan FK Unsrat. Metode tracer study PPDSN FK Unsrat 

adalah pengisian kueisoner dan wawancara. Pengisian kuesioner dilakukan pada seluruh alumni yang bisa diakses. Kuesioner 

dikirimkan lewat pos atau lewat e-mail dan ditindaklanjuti dalam dua minggu. Wawancara dilakukan pada sebagian alumni saja melalui 

pertemuan langsung, per telepon, atau metode lain seperti menggunakan internet. 

Selain melakukan telusur pada alumni, tim tracer study juga melakukan evaluasi kinerja lulusan. Evaluasi kinerja lulusan 

dilakukan terhadap pihak pengguna lulusan. Metode yang dilakukan adalah wawancara, mengisi kuesioner, dan pembicaraan informal.  

Berbagai masukan maupun informasi yang didapatkan dari tracer study kemudian dikumpulkan dan dievaluasi oleh tim tracer 

study. Secara internal, tim tracer study memberikan laporan kepada Ketua Bagian dan KPS untuk ditindaklanjuti. Secara eksternal, tim 

tracer study memberikan laporan kepada Dekan FK Unsrat lewat tim tracer study fakultas. Untuk hal-hal yang dapat ditindaklanjuti 

segera, masukan-masukan dari berbagai pihak pengguna lulusan didiskusikan dalam rapat bagian. Hasil rapat evaluasi tersebut 

ditekankan dalam proses pembelajaran tanpa mengubah kurikulum.  

Data yang diperoleh dari tracer study juga dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban tahunan Ketua Bagian dan KPS, profil 

PPDS, Renstra, dan Evaluasi Diri Program Studi. Alumni dan pengguna alumni diberikan akses untuk melihat hasil tracer study. 
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BAB XIX. PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN SISTEM PENJAMINAN 

MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI 
 

1. EVALUASI PROGRAM  

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan 

keberhasilan suatu program dan tujuan yang dicapai, design, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, dan 

meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena tertentu. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi 

yang dapat dijadikan sebagai bahwa pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Komite Studi nasional tentang Evaluasi (National Study Committee on Evaluation) dari University of California Los Angeles 

(UCLA) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi 

yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. 

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi suatu program, salah 

satu diantaranya adalah Couintenance Model yang menekankan adanya dua kegiatan dasar dalam evaluasi, yaitu description dan 

judgement dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan, yaitu konteks, proses, dan luaran. 

Dalam hal ini, untuk menilai suatu program diperlukan adanya perbandingan yang relatif antara program dengan program yang 

lain atau perbandingan yang absolut yaitu membandingkan suatu program dengan standar tertentu. Penekanan yang umum atau hal 

yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Dengan demikian, 

description di satu pihak berbeda dengan judgement di lain pihak. Dalam model ini, masukan, proses, dan hasil dibandingkan tidak 

hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan 

standar yang absolut untuk menilai manfaat program. 

Menyadari pentingnya evauasi dalam menghasilkan hasil yang diharapkan, maka dalam institusi PPDSN FK Unsrat diperlukan 

adanya evaluasi yang mencakup organisasi pendidikan dokter spesialis Neurologi, materi pendidikan dokter spesialis Neurologi, metode, 

dan instrumen dalam pelaksanaan pendidikan dokter spesialis Neurologi, sarana pendidikan dokter spesialis Neurologi, hasil pendidikan 

dokter spesialis Neurologi, dan kinerja (performance) tenaga pendidik yang terlibat dalam pendidikan. 

Evaluasi program studi terutama dilakukan melalui aktivitas sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Tim Gugus 

Mutu PPDSN FK Unsrat. Namun demikian, evaluasi program studi juga mencari masukan dari para pemangku kepentingan, fakultas, 

universitas, rumah sakit pendidikan, alumni, peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, organisasi profesi, 

kolegium, dan masyarakat umum. Evaluasi diri juga memperhitungkan isu dan situasi global yang akan mempengaruhi program studi. 

Hasil evaluasi program studi dituangkan dalam Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) yang dibuat per tahun. Analisis dibuat 

menggunakan metode Strength-Weakness-Oppotunity-Threat (SWOT). Komponen-komponen yang dianalisis dalam EDPS adalah: 

1. Analisis Tiap Komponen: 

a. KOMPONEN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

b. KOMPONEN TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 

c. KOMPONEN PESERTA DIDIK DAN LULUSAN 

d. KOMPONEN SUMBER DAYA MANUSIA 

e. KOMPONEN KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SOSIAL AKADEMIK 

f. KOMPONEN PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI 

g. KOMPONEN PENELITIAN, PELAYANAN,/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

2. Analisis Antar Komponen 

3. Strategi 

Evaluasi diri program studi menjadi komponen penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan Tahunan 

Program Studi. 

 

2. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KEGIATAN AKADEMIK 

Sistem penjaminan mutu PPDS Neurologi FK Unsrat mengikuti mekanisme penjaminan mutu yang berlaku di Universitas Sam 

Ratulangi, yang lebih lanjut dioperasionalkan di Fakultas Kedokteran Unsrat melalui upaya penjaminan mutu terhadap kegiatan 

masukan, proses, dan luaran. Implementasi sistem penjaminan mutu dimaksudkan untuk memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan 

kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, disertai umpan balik, dan ada tindak lanjut. Di tingkat universitas, 

satuan yang bertugas membantu Rektor dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas 

(LPM), di fakultas adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM), sedangkan di program studi dibentuk Tim Gugus Mutu (TGM). Kebijakan tentang 

hal ini diatur dalam Permendikbud RI Nomor 49 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi.  



Buku Panduan Akademik PPDSN FK Unsrat revisi 2015 

102 | H a l a m a n  

 

Dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di tingkat fakultas, Unit Penjaminan Mutu fakultas 

berpedoman pada dokumen akademik fakultas meliputi: (1) kebijakan akademik, (2) standar akademik, (3) peraturan akademik, (4) 

manual mutu akademik, dan (5) manual prosedur dokumen akademik fakultas menjadi pedoman penyusunan dokumen akademik di 

tingkat program studi seperti spesifikasi program studi, kompetensi lulusan program studi, kurikulum dan peta kurikulum program studi, 

serta SPO pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. 

Dasar Hukum dan Tim Gugus Mutu PPDSN FK Unsrat 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan berdasarkan pasal 53 dan 52 ayat (4) UU Dikti dan Permendikbud No.50 

tahun 2014,  SPMI di PPDSN FK Unsrat dilakukan oleh Tim Gugus Mutu PPDSN FK Unsrat yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan 

tentang pengangkatan Tim Gugus Mutu Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Saraf Fakultas Kedokteran Unsrat No 

1639/UN.12.1/KP/2016.  

Tim Gugus Mutu Program Studi terdiri dari: 

Ketua  : dr. Corry N. Mahama, Sp.S 

Anggota  : dr. Finny Warouw, M.Kes, Sp.S 

    dr. Seily Y. Jehosua, Sp.S 

Kegiatan Penjaminan Mutu 
Tim Gugus Mutu PPDSN FK Unsrat secara umum bertugas memeriksa apakah program pembelajaran (masukan, proses, dan 

luaran) telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi standar mutu. Dalam melaksanakan tugasnya, gugus mutu berpatokan pada 

manual mutu fakultas dan universitas. Berbagai petunjuk dan formulir isian terkait monitoring dan evaluasi juga disediakan oleh fakultas 

melalui Unit Penjaminan Mutu.  

Kinerja PPDSN FK Unsrat ditinjau oleh Tim Gugus Mutu pada bidang-bidang berikut: 

1. Bidang Akademik 

2. Bidang Kemahasiswaan/Peserta Didik dan Alumni 

3. Bidang Organisasi dan Manajemen 

4. Bidang Kerjasama Institusional  

Setiap bidang tersebut memiliki target pencapaian. Audit akan dilakukan terhadap pencapaian tersebut, dan secara bertahap 

sasaran pencapaian akan ditingkatkan secara terus menerus dengan konsep pengembangan berkelanjutan. 

Dalam menjamin  pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, perkuliahan mengacu 

pada silabus rencana perkuliahan semester dalam Buku Kurikulum. Secara operasional kegiatan akademik selalu mengacu pada 

kalender akademik dan SPO yang telah ditetapkan meliputi SPO proses pembelajaran, SPO ujian dan penulisan tesis, dan SPO ujian 

lokal. Program studi secara berkala melakukan evaluasi diri dengan menggunakan instrumen Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) untuk 

mengetahui capaian standar mutu dan penyusunan rencana capaian standar mutu selanjutnya, penjaminan mutu juga dilakukan dengan 

mengevaluasi mutu tenaga pendidik pada setiap akhir semester dengan menyebar kuisioner kepada peserta didik agar memberikan 

penilaian terhadap para tenaga pendidik yang mengajar mereka.  

Audit mutu dilakukan setiap semester berbarengan dengan audit Bagian Neurologi. Selanjutnya gugus mutu bersama Unit 

Penjaminan Mutu melakukan rapat terkait temuan dalam audit dan rekomendasi. Gugus mutu juga memberikan masukan langsung 

terkait pelaksanaan kegiatan PPDS.  

Unit Penjaminan Mutu memberikan pendampingan dan pelatihan kepada tim Gugus Mutu Program Studi saat mereka 

mengerjakan tugasnya. Demi efisiensi, kegiatan konsultasi dapat dilakukan memanfaatkan internet atau media sosial (mis. Surat 

elektronik dan grup Whatsapp Unit Penjaminan Mutu). Program studi juga diminta membuat evaluasi diri yang mencakup tujuh area 

evaluasi sesuai standar borang penilaian Unit Penjaminan Mutu FK Unsrat.  

Beberapa dokumen yang diperlukan dalam kegiatan penjaminan mutu antara lain adalah: 

1. Berbagai dokumen terkait penyelenggaraan program studi: Renstra, Rencana Kegiatan Tahunan, Rencana Anggaran Tahunan, 

Buku Panduan PPDS, Buku Kurikulum, Buku Standar Kompetensi, SPO-SPO, dan bukti-bukti kegiatan akademik. 

2. Rekapitulasi Daftar hadir harian Daftar hadir-daftar hadir berbagai kegiatan akademik (bedside teaching, tutorial, kuliah, telaah 

jurnal, pembimbingan, ujian, dll). 

3. Sertifikat-sertifikat dan surat keputusan-surat keputusan terkait status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

4. Hasil pembaruan data riwayat hidup tenaga kependidikan. 

5. Kartu Hasil Studi Peserta Didik. 

6. Laporan Kinerja Dosen. 

7. Buku log tenaga pendidik dan peserta didik. 

8. Data Penelitian,. 

9. Data Koleksi Literatur Perpustakaan. 
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10. Data Alumni/Tracer Study. 

11. Data Inventaris Barang. 

12. Kuesioner umpan balik peserta didik. 

13. Nota Kesepahaman-Nota Kesepahaman dengan institusi luar. 

14. Laporan tahunan PPDS dan ringkasan kegiatan yang telah dilakukan. 

Penjaminan mutu internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Unsrat dan penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui 

proses akreditasi oleh LAM-PTKes. 

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 
Monitoring dan evaluasi (monev) kurikulum merupakan suatu aktivitas TGM PPDSN FK Unsrat yang sangat penting. Monev 

kurikulum dilakukan setahun dua kali. Komponen yang dievaluasi dalam kurikulum adalah desain, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan 

kurikulum. Tim Gugus Mutu melakukan monev menggunakan perangkat monev yang dibuat oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

Unsrat. Khusus untuk pelaksanaan kurikulum, dilakukan juga evaluasi kemampuan kurikulum memenuhi kompetensi kognitif, afektif, dan 

psikomotor peserta didik.  

Hasil serta rekomendasi monev disampai dalam rapat bagian atau rapat akademik. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Bagian atau 

KPS serta dihadiri seluruh tenaga pendidik PPDSN FK Unsrat. Dalam rapat juga dibahas solusi untuk menyelesaikan masalah yang 

ditemui terkait pelaksanaan kurikulum. Keputusan rapat dilaksanakan oleh seluruh tenaga pendidik dan kembali dipantau 

pelaksanaannya. 
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BAB XX. AKREDITASI PROGRAM STUDI 
 

 

1. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. 

2. Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan 

b. instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi. 

3. Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar 

Pendidikan Tinggi. 

4. Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan: 

a. jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi; 

b. program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, 

doktor, dan doktor terapan; 

c. modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; dan 

d. hal-hal khusus. 

5. Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan pengelolaan 

perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri dengan pola 

pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau perguruan tinggi negeri badan hukum. 

(Permenristek Dikti no. 32 tahun 2016 pasal 7) 

 

1. PENDAHULUAN 

Akreditasi Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas 

komitmen program pendidikan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan 

kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditas program studi dilakukan oleh Lembaga 

Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).  

Tujuan dan manfaat akreditasi program pendidkan adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan jaminan bahwa program pendidikan yang terakreditasi yang telah memenuhi standar mutu dengan merujuk pada 

standar nasional pendidikna yang temaktub dalam Perturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional 

Pendidikan sehingga mampu memeberikan perlindungan bagi masyarakat yang ditetapkan itu. 

2. Mendorong program pendidikan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan yang tinggi. 

Hasil akreditasi program pendidikan dapat dimanfaatkan, sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredi pergurun tinggi, 

pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Mutu program pendidikan merupakan 

cerminan dari totalitas keadaan dan karekteristik masukan, proses, dan keluaran (hasil dan dampak) atau layanan/kinerja program 

pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.  

Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi FK Unsrat berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

203/D/O/2010. Program studi ini merupakan salah satu program studi di bawah naungan FK Unsrat. Tahun 2017, PPDSN FK Unsrat 

harus diakreditasi LAM-PTKes. Hal ini merupakan amanat undang-undang. Kerjasama dan bantuan seluruh sivitas akademika PPDSN 

FK Unsrat sangat penting untuk menunjang keberhasilan akreditasi kita. 

Dalam proses akreditasi, terdapat hasil evaluasi diri dan tujuh standar penilaian. Setelah mendaftar untuk akreditasi maka tim 

akreditasi mulai mengisi hal-hal yang dimintakan dalam setiap standar. Setiap sivitas akademika wajib mengetahui hal-hal penting terkait 

akreditasi program studi. 

 

2. DASAR HUKUM 

Pelaksanaan akreditasi program studi merujuk kepada : 

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61) 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87,88) 

5. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ( Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85) 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

9. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 

10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 

11. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 

12. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

13. Permenristekdikti No. 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau 

14. Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, 

Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 

 

3. KAIDAH PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

1. Capaian kinerja Tri Darma perguruan tinggi (outcome-based accreditation), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional 

(international outlook) pada program studi dan institusi perguruan tinggi. 

2. Uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (compliance) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(SN-Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi PT 

3. Mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan 

tinggi; 

4. Didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (evidence-based) serta ketertelusuran (traceability) dari setiap 

aspek penilaian; 

5. Mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi; 

6. Didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. 

Ada tiga penilaian yang bersifat mutlak dalam akreditasi. Ketidakberhasilan memenuhi butir-butir standar yang bersifat mutlak 

berimplikasi pada status TIDAK TERAKREDITASI. Penilaian tersebut adalah: 

1. Pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi. 

2. Pemenuhan persyaratan lahan. 

3. Pemenuhan persyaratan tenaga pendidik tetap program studi. 

 

4. KAIDAH PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI 

1. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen 

penilaian; 

2. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (importance) dan relevansi tinggi (relevance) terhadap 

mutu pendidikan tinggi; 

3. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi. 

 

5. PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI 

Hingga tahun 2017, peringkat akreditasi program studi adalah sebagai berikut: 1. A; 2. B; dan 3. C. 

 

6. DIMENSI PENILAIAN 

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata pamong, sistem 

manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan mutu internal; 

2. Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta 

kemanfaatan bagi masyarakat; 

3. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; 

4. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan), mahasiwa, kurikulum, sarana prasarana, 

keuangan (pembiayaan dan pendanaan). 

 

7. KRITERIA INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN LAM-PTKES 

1. Hingga tahun 2017: 

a. STANDAR 1  : VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

b. STANDAR 2  : TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 

c. STANDAR 3  : PESERTA DIDIK DAN LULUSAN 



Buku Panduan Akademik PPDSN FK Unsrat revisi 2015 

106 | H a l a m a n  

 

d. STANDAR 4  : SUMBER DAYA MANUSIA 

e. STANDAR 5  : KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SOSIAL AKADEMIK 

f. STANDAR 6  : PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI 

g. STANDAR 7  : PENELITIAN, PELAYANAN,/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

2. Setelah tahun 2017: 

a. KRITERIA 1 : VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI 

b. KRITERIA 2 : TATA PAMONG DAN KERJASAMA 

c. KRITERIA 3 : MAHASISWA 

d. KRITERIA 4 : SUMBER DAYA MANUSIA 

e. KRITERIA 5 : KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA 

f. KRITERIA 6 : PENDIDIKAN 

g. KRITERIA 7 : PENELITIAN 

h. KRITERIA 8 : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

i. KRITERIA 9 : LUARAN DAN CAPAIAN 

 

8. ALUR 

Program studi melakukan persiapan terkait akreditasi dan re-akreditasi, termasuk dengan membuat Evaluasi Diri Program Studi. 

Rektor juga menetapkan susunan Tim Akreditasi PPDSN FK Unsrat yang terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua Sekretaris, 

Person in Charge (PIC) Evaluasi Diri, dan PIC-PIC untuk standar 1-7. Setiap standar juga memiliki anggotanya masing-masing. 

Penanggung jawab adalah Dekan FK Unsrat, Pengarah adalah Ketua Bagian/KSM FK Unsrat, dan Ketua Tim adalah KPS PPDSN FK 

Unsrat. Tenaga-tenaga pendidik dan tenaga-tenaga kependidikan disebar menjadi PIC dan anggota untuk seluruh standar. 

Program studi mengajukan permohonan ke kolegium agar kolegium menilai kelayakan akreditasi program studi dengan 

melampirkan borang Evaluasi Diri Program Studi. Kolegium melakukan penilaian terhadap program studi. Jika kolegium menilai program 

studi sudah layak untuk diakreditasi maka kolegium membuat surat rekomendasi ke rektor universitas yang mengelola program studi.  

Rektor melakukan registrasi akreditasi ke LAM-PTKes dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 73.000.000,-. Proses 

registrasi dilakukan oleh Tim Akreditasi. Prosesnya dilakukan secara daring ke laman LAM-PTKes https://akreditasi.LAM-PTKes.org 

dengan mengklik tombol registrasi dan mengisi semua data yang dibutuhkan, serta mengunggah dokumen dalam satu berkas berformat 

pdf yang terdiri atas:  

1. Bukti pembayaran biaya akreditasi. 

2. Surat Keputusan Ijin Penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian/Institusi yang mengeluarkan. 

3. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Akreditasi oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi. 

4. Surat Tugas Penunjukan Anggota Tim Akreditasi Program Studi oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi. 

5. Surat rekomendasi akreditasi dari kolegium khusus program studi spesialis. 

Setelah Sekretariat LAM-PTKes mengirimkan username dan password ke alamat e-mail program studi, program studi dapat 

menggunakan username dan password tersebut untuk sign in ke SIMAK Online LAM-PTKes. 

Selanjutnya Tim Akreditasi membuat dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan secara daring untuk proses asesmen yaitu: 

1. Evaluasi Diri Program Studi. 

2. Standar 1-7 Program Studi. 

3. Standar 1-7 Unit Pengelola (FK Unsrat). 

4. Lampiran-lampiran (Data 10 penyakit terbanyak di RS pendidikan utama dan RS jejaring, dokumen-dokumen perjanjian 

kerjasama, renstra program studi, dll). 

Sekretariat LAM-PTKes akan memberikan pendampingan fasilitator jika diminta. Fasilitator akan membantu Tim Akreditasi 

memperbaiki dokumen-dokumen yang dimasukkan. Proses pendampingan berlangsung selama 60 hari kerja. Komunikasi dengan 

pendamping dilakukan lewat akun program studi di LAM-PTKes. 

Setelah proses pendampingan fasilitator selesai maka seluruh dokumen akan divalidasi. EDPS, standar 1-7 program studi, dan 

standar 1-7 unit pengelola akan divalidasi oleh fasilitator sedangkan lampiran-lampiran divalidasi oleh program studi. Validasi dilakukan 

dengan mengklik tombol validasi. 

Setelah dokumen-dokumen divalidasi maka Sekretariat LAM-PTKes akan memberikan tiga asesor untuk melakukan asesmen 

kecukupan. Proses ini berlangsung selama 10 hari kerja. Dari asesmen kecukupan, para asesor akan menentukan apakah poin program 

studi sudah cukup untuk dilakukan asesmen lapangan. Jika poin sudah cukup maka para asesor akan melakukan asesmen lapangan. 

Proses asesmen lapangan berlangsung selama tiga hari. Jadwal asesmen lapangan adalah sebagai berikut: 

https://akreditasi.lamptkes.org/
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Waktu Kegiatan Kegiatan Keterangan 

Hari Pertama 

08.00 – 11.00 
 

- Pertemuan Tim Asesor dengan pimpinan unit 
pengelola Program Studi Pendidikan Dokter 
Spesialis. 

- Pertemuan Tim Asesor dengan pimpinan  
Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis. 

- Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan unit 
pengelola Program Studi Pendidikan Dokter 
Spesialis.  
 

Menyampaikan maksud asesmen 
lapangan dan menyusun jadwal kerja 
bersama dalam kegiatan asesmen 
lapangan. 
 
 
Mendengarkan presentasi (singkat 
dan jelas), diskusi dan klarifikasi. 

11.00 – 12.00 Wawancara dengan perwakilan dosen yang mengajar 
pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 
yang bersangkutan. 

 

12.00 – 13.00 Istirahat. ISHOMA. 

13.00 – 15.00 Wawancara dengan mahasiswa yang mewakili 
semua mahasiswa dari setiap angkatan. 

Wawancara di tempat bila 
diperlukan. 

15.00 – 16.00 Wawancara dengan perwakilan alumni dan pengguna 
lulusan. 

 
 

16.00 – 17.00 Wawancara dengan tenaga kependidikan 
(pustakawan, laborat, teknisi, dan administrasi). 

 

Hari Kedua 

08.00 – 10.00 Verifikasi dokumen dan diskusi dengan tim penyusun 
borang Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 
dan unit pengelola Program Studi Pendidikan Dokter 
Spesialis. 

Presentasi singkat dan jelas, 
klarifikasi serta diskusi. 

10.00 – 12.00 Meninjau Rumah Sakit Pendidikan Utama.  

12.00 – 13.00 Istirahat. ISHOMA. 

13.00 – 16.00 Meninjau Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi/Satelit.  

16.00 – 17.00 Penyusunan berita acara.  

HARI KETIGA 

08.00 – 10.00 
 

Penyampaian, diskusi, dan penandatanganan berita 
acara. 

 

 

Proses akreditasi kemudian dilanjutkan ke tahap validasi oleh validator. Setelah hasil asesmen tervalidasi maka proses 

dilanjutkan ke tingkat majelis untuk menetapkan hasil akreditasi program studi. Hasil  akreditasi kemudian diumumkan dan dikirim ke 

program studi. Program studi dapat mengajukan banding. Jika banding diterima akan dilakukan lagi pembahasan di tingkat majelis. Jika 

banding ditolak maka hasil akreditasi tetap berlaku.  

Hasil akreditasi berlaku selama tiga tahun. Setelah proses akreditasi selesai maka program studi harus bersiap untuk proses re-

akreditasi. Dengan demikian proses akreditasi sebenarnya adalah suatu proses yang berkesinambungan. 

 

 

9. DOKUMEN  DAN PANDUAN PEMBUATAN DOKUMEN 

Panduan pembuatan dokumen untuk proses akreditasi berpatokan pada Instrumen Akreditasi Program Pendidikan Dokter 

Spesialis Neurologi (Buku I-VIII) dari LAMPTKes. Data, informasi, dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam 

rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.  

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri 

sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program pendidikan. Laporan evaluasi diri 

merupakan bahan untuk akreditasi.  

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program pendidikan dan unit pengelola, yang dirumuskan sesuai 

dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV Instrumen Akreditasi dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan 

status dan peringkat akreditasi program pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi 

mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan 

perangkat kependidikan program pendidikan secara berkelanjutan.  

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator 

yang dijabarkan dari standar akreditasi program pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman 

penyusunan borang akreditasi.  

Program pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan 

memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic 

atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi 
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(efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan 

tata pamong (governance). 
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BAB XXI. PENUTUP 

  

Seperti yang telah  disebutkan sebelumnya, buku panduan akademik ini berusaha menerjemahkan kurikulum operasional PPDS 

Neurologi dari KNI menjadi suatu kurikulum institusional dalam PPDSN FK Unsrat. Upaya penerjemahan tersebut dilakukan dengan 

memberikan informasi dan aturan terkait pelaksanaan kurikulum dan kegiatan akademik lainnya dalam buku panduan akademik ini serta 

membuat Buku Kurikulum. kedua hal ini penting karena setiap unit pengelola program studi memiliki kekhususannya masing-masing.  

Setelah mempelajari Buku Panduan akademik ini, sivitas akademika perlu juga mempelajari Buku Kurikulum PPDSN FK Unsrat 

Revisi Tahun 2015. Setelah itu kami mengharapkan agar seluruh sivitas akademika dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan akademik 

agar meningkatkan mutu program studi dan luarannya.  

Tuhan menyertai kita sekalian. Viva Unsrat! Viva Neurologi FK Unsrat! 
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LAMPIRAN 

 

 

Formulir penilaian kinerja tenaga kependidikan 

Form A 

Aspek Teknis 1 dan hasil kerja 
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Formulir penilaian kinerja tenaga kependidikan 

Form B 

Aspek manajerial 
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Formulir penilaian kinerja tenaga kependidikan 

Form C 

Aspek keperilakuan 

formulir penilaian kinerja tenaga kependidikan 

form D 

hasil kerja terwujud dan terukur 

(3 jenis indikator kinerja) 



Buku Panduan Akademik PPDSN FK Unsrat revisi 2015 

114 | H a l a m a n  

 

 

Formulir rekap penilaian kinerja tenaga kependidikan 

 


