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SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 

 

 

LATAR BELAKANG 

Pendidikan Dokter merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan untuk menghasilkan dokter yang memiliki 

kompetensi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan 

merupakan pendidikan kedokteran dasar sebagai pendidikan di 

universitas. Dokter merupakan profesi yang mulia dan strategis 

karena selain sebagai tenaga kesehatan, mereka wajib memberikan 

layanan kesehatan terbaik bagi pasien dalam situasi dan kondisi 

apapun dengan mengutamakan budaya menolong, semangat 

pengabdian dan kecintaan terhadap kemanusiaan, tanpa 

membedakan agama, kebangsaan, kesukuan, status sosial-ekonomi, 

budaya, adat-istiadat, dan lain-lain.  

Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang 

profesional dalam bidang kesehatan di Kalimantan Tengah dan 

sekitarnya pada khususnya juga bagi Indonesia pada umumnya 

sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia saat ini, maka 

diperlukan lembaga pendidikan kedokteran. Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 

Daerah juga merupakah suatu tantangan, namun juga sebagai 

peluang bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk 

membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih kreatif dan 

inovatif. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah telah 

mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2005 tentang rencana 

pembangunan jangka menengah hingga tahun 2015 yang diantaranya 

menyebutkan arah pembangunan daerah dengan cara mempercepat 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan 

kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.  
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Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya 

adalah satu-satunya program studi yang ada di Provinsi Kalimantan 

Tengah yang belum memiliki Fakultas Kedokteran. Sebagai pulau 

terbesar di Indonesia yang masih terpisah satu sama lain dengan tiga 

provinsi lain oleh lebatnya hutan, Kalimantan Tengah tertantang untuk 

mandiri dalam pengembangan kesehatan melalui pendirian Fakultas 

Kedokteran Universitas Palangka Raya. Paradigma baru Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010 yang mencanangkan visi 

“Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” memacu 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Tengah berbenah diri untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, 

antara lain: 

1. Angka kematian (Case Fatality Rate) pada Kejadian Luar Biasa 

(KLB) terhadap Demam Berdarah Dengue dan Diare masih cukup 

tinggi yaitu 1.99 % dan  1,66%.  Masih tingginya  kasus  yang 

belum teratasi misalnya Tuberkulosis (17.49%), Infeksi Saluran 

Nafas terutama Pneumonia pada balita (6.13%), dan Malaria 

(20.44%). 

2. Jumlah penduduk Kalimantan Tengah menurut data statistik tahun 

2010 adalah sejumlah 2.183.668 jiwa dengan sebaran penduduk 

yang tidak merata di 14 kabupaten, antara lain tertinggi di 

Kabupaten Kapuas; disusul Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota 

Waringin Barat, Palangka Raya dan terendah di kabupaten 

Sukamara. 

3. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004 

sd. 2009 berturut-turut yaitu : 0.99%, 1.71%, 1.40%, 1.90%, 

1.14%, dan 1.33%. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Kalimantan 

Tengah tahun 2004 sd. 2009 berturut-turut yaitu : 15.37%, 11.54%, 

9.10%, 12.70%, 13.70%, dan 12.90%.  

4. Sebaran usia cenderung berkisar pada usia produktif (umur 15 – 

65 tahun), namun diantaranya justru menderita penyakit kronis 

dan/atau degeneratif yang dapat menurunkan produktivitas kinerja 

di berbagai bidang (RISKESDAS KALTENG, 2007). 
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5. Program Keluarga Berencana yang belum memenuhi target 

pencapaian sekitar 80 %. Perkembangan Persentase penduduk 

ber-KB di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004 sd. 2009 

berturut-turut yaitu : 77.77%, 77.25%, 73.47%, (76.62%), 76.47%, 

dan 78.37% (BKKBN, 2010). 

 

Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk di Provinsi 

Kalimantan Tengah tercermin melalui data tahun 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, dan 2009. Perkembangan Persentase Tenaga Kesehatan 

per Penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004 sd. 2009 

berturut-turut adalah sebagai berikut: 0.2%, 0.21%, 0.23%, 0.25%, 

0.24%, dan 0.20%. Berdasarkan data BPS 2009, jumlah dokter 

spesialis sebanyak 42 orang terdiri atas 4 bidang spesialisasi yaitu 

kebidanan (ginekologi), bedah, anak dan internis. Jumlah dokter ahli 

tersebut masih belum mampu bertugas pada 14 kabupaten yang ada; 

artinya masih ada kabupaten yang tidak memiliki dokter spesialis 

terutama kabupaten pemekaran seperti Gunung Mas, Barito Timur, 

Katingan, Murung Raya, Pulang Pisau, Lamandau dan Sukamara.  

Jumlah dokter umum 408 orang; dokter spesialis 66 orang  dan 

dokter gigi 86 orang, yang meningkat dari 331 orang tahun 2005 

menjadi 435 orang tahun 2007. Begitu pula, jumlah perawat dan bidan 

meningkat dari 1.460 orang pada tahun 2007 menjadi. 4.627 orang, 

sedangkan tenaga Farmasi (termasuk asisten apoteker) saat ini 

berjumlah 259 orang (BPS Kalteng, 2009). Rasio dokter 

umum/penduduk di Kalimantan Tengah adalah 408 orang/2.183.668 

jiwa (0,018%), sedangkan dokter spesialis 66 orang/2.183.668 jiwa 

(0,003%). Dokter umum maupun spesialis dan tenaga kesehatan lain 

terdistribusi secara tidak merata. Umumnya mereka berada di Kota 

Palangka Raya dengan jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa yaitu 

sebesar 0,04%. Dari 173 Puskesmas yang terdata di Kalimantan 

Tengah pada tahun 2009 (BPS Kalteng 2009), belum semua memiliki 

sarana Laboratorium Kesehatan primer yang mampu membantu 

penegakan diagnosis. Laboratorium Kesehatan hanya terdapat pada 

108 puskesmas (85%). Seluruh RSUD (15) telah dilengkapi dengan 

Laboratorium Kesehatan, namun hanya 5 RSUD yang memiliki 4 

spesialis dasar. 
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Agar kegiatan Program dapat berjalan sesuai visi dan misi 

Universitas, diperlukan suatu kerjasama yang saling menguntungkan 

dan integrasi yang saling menunjang baik di dalam lingkungan 

maupun dengan pihak lain di luar Universitas Palangka Raya. 

Kerjasama dan integrasi intra dan antar ilmu di lingkungan Universitas 

Palangka Raya bersama-sama Ilmu Sains-Teknologi, termasuk ilmu 

Pertanian/Kehutanan dan Ilmu Sosial Humaniora terutama dalam 

materi ajar dan/atau kurikulum termasuk fasilitas dan sumber daya 

lainnya mutlak dilakukan.  

Kerjasama dengan pihak luar perlu dilakukan secara 

berkesinambungan dari kalangan institusi pendidikan (Academic), 

dalam dan/atau Luar Negeri, antar industri yang terkait Tri Dharma 

Perguruan Tinggi (Business), antar pemerintahan (Governance), 

dan/atau antar masyarakat (Community) untuk mempercepat serta 

meningkatkan kualitas dan kompetensi sivitas akademika (staf 

pengajar dan mahasiswa) serta para alumni yang berbudaya, 

beretika, berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan 

Universitas Palangka Raya. Sejalan dengan rencana induk 

Universitas Palangka Raya yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan 

tinggi bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga-

tenaga ahli dibidang kesehatan untuk melayani kesehatan 

masyarakat Kalimantan Tengah, maka pada tahun 2008 Rektor 

Universitas Palangka Raya membentuk tim panitia persiapan program 

studi pendidikan dokter. Pendirian program studi pendidikan dokter 

Universitas Palangka Raya mendapat dukungan dan komitmen penuh 

dari Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

se Kalimantan Tengah, masyarakat serta Rumah Sakit Daerah dan 

Swasta yang ada di Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan hasil visitasi dan penilaian dari Tim Konsil 

Kedokteran Indonesia (KKI) tanggal 14 November 2009, Universitas 

Palangka Raya mendapat Rekomendasi untuk mendirikan Program 

Studi Pendidikan Dokter. Dan atas dasar tersebut berdasarkan SK 

Dirjen Dikti No.40/D/O/2010 tanggal 28 April 2010, tentang ijin 

penyelenggaraan Program studi Pendidikan Dokter Universitas 

Palangka Raya kemudian diresmikan oleh Wakil Menteri Departemen 

Pendidikan Nasional tanggal 22 Mei 2010 dan mulai tahun Akademik 
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2010/2011 menerima mahasiswa Baru. Pada awal berdirinya 

ditetapkan : 

Ketua Program Studi : Dr. dr. Ernie H. Poerwaningsih, MS  

Sekretaris Program Studi : Drs. Tonich Uda, M.Si 

 

Pendirian program studi pendidikan dokter Universitas 

Palangka Raya berlanjut menjadi Fakultas Kedokteran sesuai dengan 

Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 

195/UN24/KP/2013 tanggal 3 Juni 2013 dan pengangkatan  

Prof. Dr. I. Nyoman Sudyana, M.Sc sebagai Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Palangka Raya. Selanjutnya pada tanggal 4 

Juni 2014 sesuai dengan Surat Keputusan MENDIKBUD No. 

66298/A4.3/KP/2014 pengangkatan Dekan yang baru 

DR.dr.Triawanti,M.Kes sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 

: 519/UN24/KP/2014 tanggal 1 Juli 2014. Kemudian Dr. dr. Syamsul 

Arifin dilantik pada tanggal 3 desember 2018 sebagai dekan FK UPR, 

dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas 

Palangka Raya nomor 539/UN24/KP/2018. Program Studi  

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya 

(PSPD UPR) yang berlangsung saat ini sudah menerima mahasiswa 

angkatan kesembilan.  

 

Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya telah 

melakukan proses akreditasi yang divisitasi oleh Lembaga Akreditasi 

Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) pada 

tanggal 24 – 27 Juli 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus 

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi 

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0422/LAM-

PTKes/Akr/Pro/VIII/2019 tentang Status, Nilai dan Peringkat 

Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka 

Raya dengan peringkat B (Baik) dan Surat Keputusan Pengurus 

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi 

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) No. 0423/LAM-

PTKes/Akr/Pro/VIII/2019 tentang Status, Nilai dan Peringkat 

Akreditasi Program Studi Profesi Dokter Universitas Palangka Raya 

dengan peringkat B (Baik) 
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BAB I 

VISI, MISI, TUJUAN,  DASAR, FUNGSI DAN ORIENTASI  

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER 

FAKULTAS KEDOKTERAN  

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 

 

A. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN 

 

Visi : Menjadi Fakultas Kedokteran terbaik di Kalimantan tahun 2028  

dengan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, 

berdaya saing dan unggul dalam IPTEK kedokteran dan kesehatan 

berbasis masyarakat daerah rawa gambut dan aliran sungai. 

 

Misi : 

1. Menyelenggarakan dan memantapkan  penyelenggaraan 

pendidikan kedokteran dan kesehatan yang menghasilkan SDM 

berkualitas dan unggul dalam IPTEK kedokteran dan kesehatan 

berbasis masyarakat daerah rawa gambut dan aliran sungai  

sebagai pendukung pembangunan nasional. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK 

kedokteran dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan prioritas 

pembangunan nasional dengan keunggulan kajian rawa gambut 

tropika serta daerah aliran sungai dan lingkungannya termasuk 

tanaman obat (herbal medicine). 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan 

menyebarluaskan IPTEK kedokteran dan kesehatan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah rawa 

gambut dan aliran sungai. 

4. Menyelenggarakan dan menjalin kerjasama luas di bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian dan kegiatan professional 

dengan institusi pemerintah, swasta, dan badan-badan lain pada 

tngkat nasional maupun internasional 

5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang mandiri, akuntabel 

dan transparan. 
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Tujuan : 

1. Terwujudnya Fakultas Kedokteran yang bermutu, efisien, 

mandiri dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat untuk 

menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan YME, 

kompeten, profesional, berdaya saing tinggi, dan unggul dalam 

menerapkan dan mengembangkan IPTEK kedokteran dan 

kesehatan berbasis masyarakat daerah rawa gambut dan aliran 

sungai. 

2. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian  

IPTEK kedokteran dan kesehatan serta publikasi ilmiah (tingkat 

nasional dan internasional) untuk menghasilkan berbagai 

kekayaan intelektual (inovasi baru) terutama pada kajian 

masalah-masalah kesehatan di daerah rawa gambut tropika 

serta daerah aliran sungai dan lingkungannya termasuk 

tanaman obat (herbal medicine). 

3. Terwujudnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian IPTEK 

kedokteran dan kesehatan  melalui kegiatan pengabdian 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dan income-generating. 

4. Terwujudnya jaringan kerjasama luas di bidang pendidikan, 

penelitian, pengabdian dan kegiatan profesional dengan 

institusi pemerintah, swasta, dan badan-badan lain pada tingkat 

nasional maupun internasional. 

5. Terwujudnya kemandirian, efisiensi, efektifitas dan 

profesionalitas tata kelola organisasi dan administrasi. 

 

 

B. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER 

 

Visi : Menjadi institusi pendidikan dokter terbaik di Kalimantan tahun 

2028 dengan menghasilkan dokter yang kompeten, berdaya saing 

dan unggul dalam IPTEK kedokteran dan kesehatan berbasis 

masyarakat daerah rawa gambut dan aliran sungai. 
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Misi :  

1. Menyelenggarakan dan memantapkan penyelenggaraan 

pendidikan kedokteran yang menghasilkan dokter berkualitas 

sebagai pendukung pembangunan nasional. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK 

kedokteran sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan 

nasional dengan keunggulan kajian rawa gambut tropika serta 

daerah aliran sungai dan lingkungannya termasuk tanaman 

obat (herbal medicine). 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan 

menyebarluaskan IPTEK kedokteran dan kesehatan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di daerah 

rawa gambut gambut dan aliran sungai.  

4. Menyelenggarakan dan menjalian jaraingan kerjasam luas 

dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan keguatan 

professional dengan institusi pemerintah, swasta, dan badan-

badan lain pada tingkat nasional maupun internasional. 

5. Menyelengggarakan tata kelola organisasi yang mandiri, 

akuntabel, dan transparan. 

 

Tujuan : 

1. Terselenggaranya program studi yang menghasilkan dokter 

yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta memiliki profil 

kompetensi yaitu sebagai care provider, decision maker, 

manager, comunity leader, communicator dalam 

menanggulangi berbagai permasalahan kesehatan di 

masyarakat. 

 

2. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian  

IPTEK kedokteran serta publikasi ilmiah (tingkat nasional dan 

internasional) untuk menghasilkan berbagai kekayaan 

intelektual (inovasi baru) terutama pada kajian rawa gambut 

tropika serta daerah aliran sungai dan lingkungannya 

termasuk dalam tanaman obat (herbal medicine). 

3. Terwujudnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian IPTEK 

kedokteran dan kesehatan melalui kegiatan pengabdian 
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masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dan pendapatan masyarakat 

4. Terwujudnya jaringan kerjasama luas dibidang pendidikan, 

penelitian, pengabdian dan kegiatan profesional dengan 

institusi pemerintah, swasta, dan badan-badan lain pada 

tingkat nasional maupun internasional. 

5. Terwujudnya kemandirian, efisiensi, efektifitas dan 

profesionalitas tata kelola organisasi dan administrasi di 

tingkat program studi. 

 

C. DASAR 

 Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga 

pendidikan secara konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945 serta berdasarkan pada :  

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  

2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,  

3. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

4. UU RI No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter 

5. UU no 29 tahun 2004 tentang  Praktik Kedokteran,  

6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  

7. PP no 17 juncto PP no 66 th 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaran Pendidikan, 

8. Perpres no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia, 

9. Permendikbud RI No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang ijasah, sertifikat 

kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi ( berita negara 

Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1179). 

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 

47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas 

Palangka Raya. 

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 

42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya. 
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13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 299/MENKES/PER/II/2010 

tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan 

Dokter Pasca Internsip. 

14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 

tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter. 

15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 11 tahun 2012 

tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 

16. Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

17. Kode Etik Profesi Kedokteran. 

 

D.  FUNGSI 

 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Palangka Raya mengemban tugas dan fungsi fakultas 

serta universitas dalam bidang kedokteran dan kesehatan, yaitu : 

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan/pengajaran 

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan pengelolaan 

kedokteran / kesehatan. 

2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan 

kedokteran/kesehatan. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Melaksanakan pembinaan terhadap sivitas akademika. 

5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif. 

 

E.  ORIENTASI 

 Guna mengantisifasi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan kesehatan dimasa datang, serta bertolak dari tujuan 

pendidikan dokter yang diuraikan di atas, pengembangan dan 

pembinaan pendidikan dokter berorientasi kepada ilmu pengetahuan 

dan teknologi, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran, serta masyarakat. 

 Orientasi pendidikan memberikan arah pengembangan dan 

pembinaan institusi pendidikan, termasuk kegiatan-kegiatan 

akademiknya dan pegembangan berbagai sumber yang diperlukan. 
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1. Orientasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan dokter, 

bermakna bahwa institusi pendidikan kedokteran selalu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran.  

 Melalui kurikulum pendidikan, khususnya isi pendidikan dan 

berbagai bentuk pengalaman belajar yang dilaksanakan didalam 

suatu lingkungan belajar yang dilengkapi dengan fasilitas 

pendidikan yang diperlukan, memungkinkan peserta didik 

mengikuti dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran. Dengan demikian dapat ditumbuhkan dan 

dibina sikap dan kemampuan akademik dan keprofesian pada 

peserta didik. 

 

2. Orientasi Masyarakat 

 Pendidikan dokter yang berorientasi kepada masyarakat 

bermakna bahwa pendidikan diorientasikan kepada tuntutan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa datang. 

Kurikulum pendidikan disusun dengan bertolak dari tujuan 

pendidikan yang diturunkan dari tuntutan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat serta pembangunan di masa datang. 

Kegiatan belajar mengajar melalui beberapa bentuk pengalaman 

belajar dikembangkan di masyarakat.  
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BAB II 

PROGRAM PENDIDIKAN 

 

A.  FALSAFAH DASAR 

Program pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas 

Palangka Raya disusun mengacu kepada visi dan misi FK Universitas 

Palangka Raya serta standar kompetensi pendidikan dokter (SKDI) 

yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), untuk 

menghasilkan lulusan dokter yang mempunyai 

pengetahuan,ketrampilan dan sikap perilaku profesional sebagai 

seorang dokter yang mampu memberikan pelayanan kesehatan 

primer dengan menerapkan prinsip kedokteran keluarga dalam 

system pelayanan kesehatan nasional dan global. Lulusan dokter juga 

diharapkan memiliki pengetahuan yang kompetitif, berperilaku yang 

baik dan keterampilan yang profesional. Program pendidikan 

menggunakan sistem integrasi dengan model kurikulum memakai 

sistem modul dan dengan pendekatan SPICES model, yaitu Student 

center, Problem based learning, Integrated, Community oriented, 

Early clinical exposure and Structure. Dalam sistem modul, sistem 

pembelajarannya mengintegrasikan ilmu-ilmu kedokteran baik secara 

horisontal (antara ilmu kedokteran dasar) maupun secara vertikal 

(antara ilmu kedokteran dasar dan klinik). Problem Based Learning 

(PBL) merupakan suatu metode pendekatan belajar, yang sesuai 

dengan filosofi pembelajaran untuk orang dewasa (adult learner).  

Sebagai calon ilmuwan, mahasiswa senantiasa wajib 

menggunakan ilmu pengetahuan dalam menjelaskan terjadinya suatu 

masalah serta penanggulangannya.  Oleh karena itu dalam 

pembelajaran mahasiswa, perolehan ilmu pengetahuan perlu 

dilatihkan bersama dengan ketrampilan berpikir analitik yang 

diperlukan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi masalah sesuai 

dengan metode ilmiah disiplin ilmu tertentu. Seorang dokter akan 

senantiasa menanggulangi masalah kedokteran pasien/masyarakat, 

karena itu penerapan langkah penanggulangan masalah secara 

ilmiah perlu menjadi satu kemahiran, di samping pembinaan sikap 

kepedulian terhadap lingkungan sejak awal.   
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Secara khusus metode belajar berdasarkan masalah 

(BDM/PBL) bertujuan memantapkan pembelajaran dengan cara 

menghubungkan apa yang telah diketahui mahasiswa dengan 

pengetahuan baru, yang dapat menunjukkan kesinambungan 

pengetahuan yang dipelajarinya. Cara pembelajaran ini sebenarnya 

akan selalu dapat digunakan bahkan setelah seseorang lulus dari 

pendidikan dokter, karena seorang dokter senantiasa akan 

menghadapi masalah, dan melakukan langkah penanggulangan 

masalah dengan menerapkan ilmu pengetahuan dasar kedokteran.  

Pemantapan pembelajaran terjadi kalau mahasiswa dapat 

mengadakan elaborasi pengetahuan yang telah dikuasainya. 

 

 

B.  KURIKULUM 

1. Pengertian  

Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Palangka Raya pada tahun 2015 merupakan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang disusun dan dikembangkan 

sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012.  

Kompetensi Dokter Indonesia berdasarkan Standar Kompetensi 

Dokter Indonesia (SKDI 2012): 

Area 1. Profesionalitas yang Luhur 

Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesional 

sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, 

disiplin, hukum, dan sosial budaya. 

Area 2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri 

Mampu melakukan praktik kedokteran dengan menyadari 

keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan 

diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan 

secara berkesinambungan serta mengembangkan 

pengetahuan demi keselamatan pasien. 

Area 3. Komunikasi Efektif 

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan 

nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, 

masyarakat, kolega, dan profesi lain. 
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Area 4. Pengelolaan Informasi 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan 

informasi kesehatan dalam praktik kedokteran. 

Area 5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran 

Mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan 

landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir 

untuk mendapat hasil yang optimum. 

Area 6. Keterampilan Klinis 

Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan 

masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan 

pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain. 

Area 7. Pengelolaan Masalah Kesehatan 

  Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga 

maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan 

berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer 

 

2. Struktur Makro Kurikulum 

Untuk pencapaian kompetensi tersebut terdapat 4 tahap 

pembelajaran (Miller) yaitu tahap know, knows how, show dan does. 

Keempat tahapan pembelajaran ini akan dicapai dalam 3 tahapan 

pendidikan yaitu : 

Fase 1 : Pendidikan Umum dan Kedokteran Dasar, pada semester 1 

dan 2. 

  Tujuan:mencapai keterampilan dan sikap dasar, yaitu 

keterampilan pembelajaran yang bersifat umum/generik, 

sikap peduli terhadap lingkungan / masyarakat, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dasar tentang ilmu biomedik. 

Fase 2 : Mekanisme Penyakit dan Keterampilan Klinis, semester 3-7 

  Tujuan: mencapai pengetahuan dan keterampilan-

keterampilan klinis serta mampu menjelaskan dan 

menanggulangi masalah pasien dan masyarakat secara 

ilmiah, termasuk keterampilan penelitian. 

Fase 3 : Praktik Kedokteran dan Pengembangan Profesi, semester 

8-11 (Tahap Profesi pada Program Studi Profesi Dokter) 

 Tujuan : mencapai kemampuan profesi klinik dan 

kedokteran komunitas. 
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Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Universitas 

Palangka Raya tahun 2015 telah ditetapkan berdasarkan SK Rektor 

Universitas Palangka Raya Nomor : 276/UN24/AK/2019 tanggal 8 

April 2019 disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Kurikulum Program Sarjana Program Studi Pendidikan 

Dokter Universitas Palangka Raya 

 

NO MATA KULIAH SANDI SKS SMT 

I. MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) = 9 SKS 

1. Pendidikan Agama  1FAP012030 3 II 

2. 
Modul Humaniora, Bioetika dan 
Keterampilan Belajar 

1FAP021062 6 I 

II. MATA KULIAH KEILMUAN KETERAMPILAN DASAR  (MKKD)= 33 SKS 

3. 
Modul Dasar Biomedik dan 
Hemopoetik Limforetikuler 

1FAP031052 5 I 

4. 
Modul Fungsi Normal 
Neuromuskuloskeletal dan Organ 
Sensoris  

1FAP041062 6 I 

5. 
Modul Fungsi Normal Digesti dan 
Metabolik Endokrin 

1FAP052062 6 II 

6. 
Modul Fungsi Normal Reproduksi dan 
Urinarius 

1FAP062062 6 II 

7. Modul Fungsi Normal Kardiorespirasi 1FAP070062 5 II 

8. Modul Keterampilan Medis Dasar 1 1FAP081021 2 I 

9. Modul  Keterampilan Medis Dasar 2 1FAP092031 3 II 

III. MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) = 89 SKS  

10. 
Modul Patomekanisme  Penyakit dan 
Gangguan Metabolik Endokrin 

1FAP103062 6 III 

11. Modul Gangguan Sistem Respirasi  1FAP113062 6 III 
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12. 
Modul Gangguan Sistem 
Kardiovaskular  

1FAP123062 6 III 

13. Modul Gangguan Sistem Digestif 1FAP134062 6 IV 

14. Modul Gangguan  Sistem Neuropsikiatri 1FAP144062 6 IV 

15. 
Modul Gangguan Sistem Sensoris dan 
Integumen 1FAP154062 

6 IV 

16. 
Modul Gangguan Sistem 
Muskuloskeletal 

1FAP165062 6 V 

17. 
Modul Gangguan Sistem Hemopoetik 
dan Limforetikuler 

1FAP175052 5 V 

18. Modul Gangguan Sistem Urogenital 1FAP185052 5 V 

19. Modul Gangguan Sistem Reproduksi 1FAP196062 6 VI 

20. 
Modul Gangguan Kesehatan Bayi dan 
Anak  

1FAP206062 6 VI 

21. 
Modul Kedokteran Keluarga dan 
Komunitas  

1FAP216062 6 VI 

22. Modul Kegawatdaruratan 1FAP227062 6 VII 

23. Modul Keterampilan Klinik Dasar 1 1FAP233031 3 III 

24. Modul Keterampilan Klinik Dasar 2 
1FAP244031 

3 IV 

25. Modul Keterampilan Klinik Dasar 3 
1FAP255031 

3 V 

26. Modul Keterampilan Klinik Dasar 4 1FAP266031 3 VI 

27. Modul Keterampilan Klinik Dasar 5 
1FAP277011 

1 VII 

IV. MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) = 9 SKS 

28. Modul Metodologi Riset  1FAP285032 3 V 

29. Modul Elektif  1FAP297032 3 VII 

30. 
Modul Masalah Kesehatan di Daerah 
Rawa Gambut Tropika dan Daerah 
Aliran Sungai  

1FAP307032 3 VII 
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V. MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) = 6 SKS  

31. Modul Riset 1FAP317062 6 VII 

  TOTAL SKS Sarjana Kedokteran (S.Ked) 146   

 

Untuk tahap Profesi diberlakukan Mata Kuliah Kepaniteraan 

Klinik yang akan dijelaskan secara rinci pada Panduan Akademik 

Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 

Palangka Raya. 

 

Keteranga :  
Contoh  : 1FAP012030 
Digit I    : Kode strata sarjana = 1 
Digit II   : kode fakultas kedokteran = F 
Digit III  : kode program studi : prodi profesi = A 
Digit IV  : kode pengelola mata kuliah : program studi = P 
Digit V dan VI : kode nomor urut mata kuliah : nomor urut 

Pendidikan Agama = 01 
Digit VII   : kode semester : Pendidikan Agama di semester 2  
   = 2 
Digit VIII dan IX  : kode SKS mata kuliah : Pendidikan Agama 3 SKS  
   = 03 
Digit X : kode praktikum : Pendidikan Agama merupakan  
   mata kuliah tanpa praktikum = 0 

 

C. METODE PEMBELAJARAN 

Program pendidikan menggunakan sistem integrasi dengan 

model kurikulum memakai sistem modul dan dengan pendekatan 

SPICES model, yaitu Student center, Problem based learning, 

Integrated, Community oriented, Early clinical exposure and Structure.   

Dalam sistem modul, sistem pembelajarannya mengintegrasikan ilmu-

ilmu kedokteran baik secara horisontal (antara ilmu kedokteran dasar) 

maupun secara vertikal (antara ilmu kedokteran dasar dan klinik). 

Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu metode pendekatan 

belajar, yang sesuai dengan filosofi pembelajaran untuk orang 

dewasa (adult learner). Dalam model ini ada beberapa jenis proses 

pembelajaran yang diterapkan yakni kuliah klasikal, belajar 
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berdasarkan masalah BDM dengan cara diskusi kelompok, praktikum, 

praktek keterampilan klinik (Lab skill) dan belajar mandiri.  

Pada tahap profesi mahasiswa akan menjalani praktek klinik 

dengan metode pembelajaran bed site teaching, patient based, 

pembimbingan klinik, laporan kasus, pembuatan referat dan lain-lain. 

 

1.   KULIAH 

Salah satu tahap dimana mahasiswa memperoleh ilmu 

(orientasi) yaitu dengan mengikuti kuliah, di samping praktikum, 

belajar mandiri, maupun belajar dalam kelompok diskusi. Kuliah 

bertujuan memberikan wawasan mengenai luasnya lingkup bahasan 

dan permasalahan dalam modul, memberikan pemahaman tentang 

konsep-konsep, istilah-istilah dan mekanisme dalam modul terutama 

yang sulit dan membangkitkan minat dan semangat mahasiswa untuk 

mau mempelajari lebih dalam serta melakukan penelitian. Kuliah 

terdiri atas 20-30 kali pertemuan dengan jumlah total 36-40 jam.   

Materi kuliah dalam setiap modul sesuai dengan sistem organ 

tubuh. Dalam setiap modul di fase ke-2 akan dimasukan juga tentang 

materi bioetik dan profesionalitas. Kuliah interaktif Topik Pilihan 

bertujuan untuk membuka wawasan mahasiswa tentang masalah-

masalah yang sedang menjadi perhatian saat ini,  isu-isu/topik-topik 

penelitian strategis dan konsep-konsep baru yang sedang atau akan 

dikembangkan, menarik minat mahasiswa untuk mau mempelajari 

dan meneliti isu-isu yang terkait dengan modul dan menyadarkan 

kembali pentingnya pendidikan kedokteran berkelanjutan. Kuliah 

Topik pilihan (Kuliah Tamu/Pakar) dilakukan dalam bentuk kuliah 

interaktif, bersifat nice to know, tidak diujikan dalam evaluasi tetapi 

wajib diikuti oleh mahasiswa. 

 

2.  BELAJAR BERDASARKAN MASALAH (BDM) 

Belajar Berdasarkan Masalah (BDM) diselenggarakan baik 

pada tahap orientasi, latihan maupun umpan balik. Kegiatan Belajar 

Berdasarkan Masalah dalam modul menggunakan metoda 2 kali 

diskusi kelompok dan 1 kali pleno untuk setiap pemicu yaitu 
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1. Diskusi 1 untuk menganalisis pemicu dengan menggali 

pengetahuan yang telah dimiliki. 

2. Diskusi 2 untuk mengumpulkan dan berbagi pengetahuan yang 

diperoleh selama periode waktu belajar Mandiri setelah diskusi 1. 

3. Pleno untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk 

diberi masukan atau umpan balik oleh narasumber yang terkait 

pembahasan pemicu. 

 

Diskusi dilaksanakan dalam kelompok yang masing-masing 

terdiri atas dari 8-12 mahasiswa, dan didampingi oleh seorang 

seorang fasilitator. Setiap minggunya terdapat 1 pemicu, sedangkan 

kegiatan BDM berlangsung dalam 5 minggu. Setelah diskusi ke 2 

akan diselenggarakan kegiatan pleno yang menghadirkan 

narasumber yang diakhiri dengan umpan balik. Pleno dilakukan untuk 

mencapai tahap orientasi maupun umpan balik. 

 

Pemicu 1 Diskusi 1 : DK-1 P1 

Diskusi 2 : DK-2 P1 

Minggu 2 

Pemicu 2 Diskusi 1 : DK-1 P2 

Diskusi 2 : DK-2 P2 

Minggu 3 

Pemicu 3 Diskusi 1 : DK-1 P3 

Diskusi 2 : DK-2 P3 

Minggu 4 

Pemicu 4 Diskusi 1 : DK-1 P4 

Diskusi 2 : DK-2 P4 

Minggu 5 
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Kegiatan Belajar Berdasarkan Masalah ini akan berlangsung 8 

kali pertemuan dengan total 20 jam, sedangkan pleno berlangsung 4 

kali dengan total jam 12 jam dalam setiap modul.   

 

Langkah-langkah dalam diskusi kelompok BDM : 

1. Identifikasi masalah yang terdapat pada pemicu.  Istilah yang 

tidak jelas diklarifikasi. 

2. Analisis masalah, yaitu dengan menguraikan kemungkinan faktor 

penyebabnya.  

3. Penyusunan pertanyaan yang berkaitan dengan tiap faktor 

penyebab yang memerlukan penjelasan, yang dilanjutkan 

dengan membuat hipotesis yang sesuai. 

4. Menetapkan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menjawab 

tiap pertanyaan. 

5. Menjawab pertanyaan yang sudah dapat dijawab langsung 

berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. 

6. Untuk pertanyaan yang belum diketahui jawabannya, dilakukan 

identifikasi sumber pembelajaran yang sesuai.   

7. Belajar mandiri.  Hasil belajar mandiri/tugas baca dicatat dalam 

buku catatan. 

8. Menyusun pengetahuan baru berdasarkan berbagai hal yang 

telah dipelajari (pengetahuan lama dan baru). 

9. Langkah BDM dapat diulang seluruhnya atau sebagian 

sebagaimana dibutuhkan. 

10. Mengidentifikasi hal-hal yang belum dipelajari. 

11. Merangkum hal-hal yang telah dipelajari. 

12. Bila mungkin, menguji pemahaman pengetahuan yang didapat 

dengan menerapkannya pada masalah lain. 

 

3.  BELAJAR MANDIRI 

Belajar Mandiri bertujuan agar mahasiswa dapat menguasai 

lingkup materi dengan baik melalui cara belajar aktif dan mandiri. 

Mahasiswa diharapkan melaksanakan proses belajar dengan tahapan 

sebagai berikut : 
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1. Mengkaji lingkup bahasan yang belum dikuasai dengan cara 

belajar mandiri, membandingkan kemampuan diri dengan 

kemampuan yang dituntut dalam tujuan modul. 

2. Mencari dan mempelajari bahan pelajaran yang sesuai dengan 

tujuan modul dengan cara membaca bahan pustaka atau bertanya 

kepada narasumber. Bahan pustaka dapat berupa handout, buku, 

majalah, CD ROM atau informasi dari sumber terpercaya di 

internet. 

3. Melaksanakan aktualisasi konsep-konsep yang telah dipelajari 

dalam proses belajar selanjutnya seperti diskusi (dan sidang 

pleno). 

4. Mengerjakan tugas diskusi kelompok BDM. 

 

Kegiatan belajar Mandiri akan dilakukan dengan jumlah total 50-60 

jam. 

 

4.   PRAKTIKUM 

Praktikum dilaksanakan dilaboratorium sesuai jadwal kegiatan. 

Mahasiswa dibagi dalam 3 kelompok besar yang kemudian 

dikelompokkan lagi menjadi kelompok praktikum yang terdiri dari 8-12 

mahasiswa, yang diatur tersendiri oleh pengelola praktikum. Setiap 

kelompok praktikum akan dibimbing oleh seorang  pembimbing. 

Panduan kegiatan praktikum dapat dilihat di buku Pedoman Praktikum 

Modul. Sebelum praktikum, sewaktu-waktu dapat dilakukan tes 

formatif atau tes lainnya untuk mengukur kesiapan melaksanakan 

praktikum yang dapat digunakan untuk menyeleksi peserta praktikum 

oleh masing-masing tutor. Kegiatan praktikum diharapkan akan 

meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami dan 

menghayati konsep-konsep dalam modul, meningkatkan kemampuan 

mahasiswa sebagai individu maupun dalam bekerjasama dengan 

anggota kelompok baik dalam mengerjakan maupun dalam 

membahas hasil praktikum. 
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Tujuan umum praktikum adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman konsep-konsep yang terdapat di 

dalam bidang modul. 

2. Memahami dan menyadari konsep-konsep yang terdapat pada 

teori adalah idealisasi dan generalisasi dari berbagai fakta. 

3. Menjelaskan perbedaan antara apa yang diharapkan (dalam 

teori) dengan kenyataan (hasil/data) 

4. Mengidentifikasi dan mendiferensiasi struktur-struktur yang 

terdapat dalam sajian Anatomi, Histologi, Patologi Anatomi dan 

struktur-struktur yang terdapat hasil pencitraan (imaging) 

5. Menginterpretasi hasil praktikum yang diselenggarakan dalam 

bentuk percobaan baik dalam bentuk gambar, skema, kurva 

maupun dalam bentuk hasil perhitungan statistik. 

6. Menyimpulkan hasil-hasil praktikum. 

7. Membandingkan hasil praktikum yang diperoleh oleh satu regu 

dengan regu lainnya. 

8. Membuat laporan hasil praktikum dengan mengaitkan hasil 

dengan konsep-konsep yang mendasarinya. 

9. Menerapkan kejujuran ilmiah dalam melakukan langkah-

langkah dalam praktikum maupun dalam pembuatan laporan 

dan penarikan kesimpulan sesuai dengan apa yang dilakukan 

dan didapatkannya selama praktikum. 

 

5. PRAKTIKUM KETERAMPILAN KLINIK (SKILL LAB) 

Merupakan kegiatan praktik keterampilan medis dan klinik pada 

laboratorium keterampilan (skill lab). Keterampilan yang diajarkan 

meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan pemeriksaan fisik, 

keterampilan prosedural dan keterampilan terapeutik. Mahasiswa 

mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan 

tersebut sejak tahun pertama masuk di FK. Praktikum keterampilan 

klinik ini berjalan secara komprehensif sesuai dengan modul 

keterampilan Medis I dan II (semester 1-2) dan modul Keterampilan 

Klinik Dasar I, II, III, IV dan V (semester 3-7). Evaluasi keterampilan 

klinik dilakukan dengan OSCE (objective structure clinical 

examination) yang dilaksanakan pada akhir semester.  
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6. TES KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS (TOEFL) 

Setiap mahasiswa FK UNPAR wajib mengikuti tes TOEFL pada 

akhir modul Humaniora, Bioetik dan Keterampilan Belajar. Nilai 

TOEFL akan menjadi salah satu komponen nilai dalam modul 

tersebut.  

 

7. KEPANITERAAN KLINIK (PANKLIN/KOASS) DI RUMAH 

SAKIT PENDIDIKAN DAN PUSKESMAS. 

1. Kepaniteraaan klinik (Panklin) adalah pendidikan untuk 

peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang akademik 

(S.Ked). Kepaniteraaan klinik merupakan tahap ke-3 dari 

proses pembelajaran yaitu tahap praktik kedokteran dan 

pengembangan profesi yang dilaksanakan di rumah sakit, 

puskesmas atau di lapangan, guna menghasilkan lulusan 

yang menguasai keahlian dalam profesi dokter.  

2. Syarat untuk dapat mengikuti Panklin adalah mahasiswa yang 

telah lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked). Sebelum menempuh 

pendidikan kepaniteraan klinik mahasiswa wajib 

mengucapkan janji Koass.  

3. Dalam kegiatan kepaniteraan (rotasi klinik) mahasiswa 

berkesempatan mempraktekkan ilmu/teori yang telah 

dipelajari selama pendidikan di tahap pertama dan kedua.  

4. Panklin bertujuan untuk mendidik seorang Sarjana 

Kedokteran (S.Ked) menjadi seorang dokter yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran 

UPR. 

 

Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan pada Panduan 

Akademik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran UPR. 

 

D. PENYAJIAN MATA KULIAH 

1. Penyajian mata kuliah tiap semester berdasarkan Kurikulum 

Fakultas Kedokteran UPR yang berlaku. 

2. Penyajian mata kuliah sesuai urutan mata kuliah yang 

berhubungan satu sama lain. 
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3. Mata kuliah bersyarat yaitu Modul Riset, Modul 

Keterampilan Medis Dasar dan Modul Keterampilan 

Klinik Dasar. 

 

E. MATA KULIAH BERSYARAT  

1. Mahasiswa yang akan mengambil Modul Riset pada semester 

7, diwajibkan lulus ujian Usulan Penelitian (Proposal) di 

semester 6. Penelitian dan ujian hasil penelitian (riset/skripsi) 

dilaksanakan di semester 7. 

 Adapun persyaratan mengikuti Ujian Usulan Penelitian 

(Proposal) adalah : 

a. Telah menyelesaikan mata kuliah semester 1 sampai 5 

dengan nilai mutu C maksimal sebanyak 6 dan tanpa ada 

nilai mutu D dan E 

b. Sudah mengambil dan lulus pada Modul Metodologi Riset 

dengan nilai mutu minimal C+ 

c. IPK ≥ 2,50 

d. Modul KMD 1, KMD 2, KKD 1, KKD 2 serta KKD 3 dengan 

nilai mutu minimal B. 

 

2. Mahasiswa dapat mengambil Modul Keterampilan Medis 

Dasar dan atau Modul Keterampilan Klinik Dasar dengan 

persyaratan mengambil modul wajib pada semester yang 

sama serta diketahui oleh Pembimbing Akademik 

 

F. MATA KULIAH ELEKTIF 

a. Mata kuliah Modul Elektif Program Studi Pendidikan 

Dokter FK UPR wajib diambil di semester 7  yang 

dilaksanakan selama 3 minggu  

b. Mahasiswa FK UPR dapat memilih Modul Elektif di 

Perguruan Tinggi lainnya selain Program Studi Pendidikan 

Dokter FK UPR yang disepakati Forum Dekan AIPKI 

Regional IV dimana setelah mahasiswa menyelesaikan 

kegiatan tersebut akan mendapatkan Sertifikat 

Pendamping Ijazah 
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G. PEMBIMBING AKADEMIK 

1. Sebelum mahasiswa baru mengikuti kegiatan akademik, 

maka setiap mahasiswa tersebut akan mendapatkan satu 

orang dosen pembimbing akademik (Dosen PA) berdasarkan 

SK Dekan. 

2. Dosen penasehat/pembimbing akademik mahasiswa adalah 

dosen tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Fakultas 

Kedokteran Universitas Palangka Raya.  

3. Daftar dosen penasehat/pembimbing akademik dan nama 

mahasiswa yang dibimbingnya serta jadwal konsultasi 

diumumkan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa 

konsultasi. 

4. Dosen penasehat akademik ini bersifat tetap untuk tiap 

mahasiswa sampai ia lulus program pendidikan sarjana. Jika 

dosen tersebut berhalangan tetap lebih dari 6 bulan, maka 

mahasiswa bimbingannya akan digantikan oleh dosen tetap 

yang ditunjuk. Untuk program profesi dokter, dosen 

pembimbing akademiknya disesuaikan saat mahasiswa 

masuk program profesi. 

5. Dosen penasehat akademik berkewajiban membantu 

mahasiswa dalam menyusun rencana studi setiap semester 

dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik 

dalam bidang akademik atau non akademik.  

6. Dosen PA dalam memberikan konsultasi KRS hendaknya : 

a. Memiliki Buku Panduan Akademik Fakultas Kedokteran 

UPR yang  berlaku. 

b. Memiliki jadwal kegiatan pembelajaran (kuliah, tutorial, 

praktikum, skill lab, mandiri) semester berjalan.  

c. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah 

diluar yang telah diprogram dalam KRS. 

d. Memberi tanda siksak (Z) pada baris/kolom lembar KRS  

yang tersisa (kosong).     

e. Membubuhkan tanggal konsultasi dan tanda tangan pada 

lembar KRS  

f. Menyerahkan lembar KRS warna putih dan merah ke 

Bagian Akademik Fakultas, menyerahkan lembar KRS 
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warna hijau untuk dosen PA dan menyimpan warna kuning 

sebagai arsip mahasiswa yang bersangkutan.  

g. Jumlah konsultasi mahasiswa minimal 4 kali dalam satu 

semester. Setiap mahasiswa yang akan berkonsultasi, 

wajib membawa buku konsultasi akademik, serta mengisi 

lembar isian buku konsultasi tersebut.  

7. Dosen PA dalam melayani konsultasi PKRS hendaknya 

memperhatikan : 

a. Mahasiswa yang akan melakukan PKRS harus 

menunjukkan KHS terakhir dan KRS yang akan dirubah. 

b. Konsultasi Rencana Studi ataupun Perubahan KRS 

(PKRS) tidak dapat diwakilkan.  

c. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan 

menitipkan KRS kepada mahasiswa lain. 

8. Pada setiap akhir tahun akademik dosen pembimbing 

akademik (PA) memberikan laporan kepada program studi 

tentang mutu akademik mahasiswanya.  

 

 

H. EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN  

Evaluasi hasil pembelajaran di Fakultas Kedokteran UPR 

meliputi 2 aspek yakni (1) evaluasi hasil pendidikan dan (2) evaluasi 

program pendidikan. 

1. Evaluasi Hasil Pendidikan  (EHP) 

a. Tahap Pendidikan Sarjana   

Evaluasi hasil pendidikan ditentukan berdasarkan proses dan 

hasil  pendidikan mahasiswa. Untuk dapat dievaluasi secara 

sumatif mahasiswa harus memenuhi persyaratan yang 

meliputi kewajiban mengikuti minimal sbb : 

 80% kegiatan kuliah klasikal 

 80% kegiatan diskusi kelompok 

 80% kegiatan diskusi pleno 

 100% kegiatan praktikum 

 100% kegiatan Lab skill 

 



Buku Panduan Akademik FK 2020 
 
 

Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya 
27 

Nilai yang diperoleh mahasiswa pada tahap pendidikan 

sarjana (S.Ked) berupa nilai modul semester 1 sampai dengan 7.  

Nilai modul diperoleh setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh 

kegiatan proses pembelajaran dalam satu modul. Besarnya 

prosentase komponen-komponen dalam nilai modul ditentukan 

oleh tim modul, yang disetujui dalam rapat modul, dan 

disesuaikan dengan beban kegiatan yang dilaksanakan dalam 

modul tersebut. Kisaran prosentase penilaian tercantum dalam 

buku panduan modul. 

 

1.1. Tata Laksana Ujian Modul 

      Penilaian modul dinilai dari 2 aspek : 

1. Kognitif dan praktek  

2. Proses sikap dan attitude  

 

Penilaian modul diambil melalui proses evaluasi formatif dan 

sumatif. Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir kegiatan modul. 

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa serta untuk 

memperoleh informasi umpan balik bagi pengelola modul  

dilaksanakan 2 kali tes sumatif pada akhir  minggu ke-3 dan minggu 

terakhir pelaksanaan modul. Penilaian formatif juga dilaksanakan 

terhadap sikap dan perilaku mahasiswa, dilaksanakan oleh staf 

pengajar dan teman mahasiswa. 

 

1.2.  Pembobotan  

Secara umum pembobotan seluruh modul mengikuti pola 

sebagai berikut, akan tetapi dapat diatur secara lebih rinci 

di dalam panduan masing - masing modul.  

      

Proses 

 Observasi diskusi kelompok                          10-20 % 

 Student note book (log book)                              5% 

 Laporan kegiatan dan penilaian Praktikum                 5% 

 Tugas mandiri/kelompok          5% 
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Pengetahuan 

 MCQ Sumatif I  25-30%  

 MCQ Sumatif II                                           25-30%  

 Ujian Praktikum  10-20% 

 

Perbandingan nilai Proses : Pengetahuan = 20-40 : 60-80% 

Nilai minimum yang harus dicapai di setiap komponen penilaian = 

65 dengan ketentuan sbb: 

- Nilai Proses dapat terdiri atas nilai diskusi PBL, praktikum, 

buku catatan, dengan masing-masing nilai minimum = 65  

- Nilai Pengetahuan dapat terdiri atas berbagai nilai hasil ujian 

(mis ujian sumatif 1, ujian sumatif 2, ujian praktikum, dsb) 

dengan masing-masing ujian nilai minimum = 65 

Nilai modul ditetapkan berdasarkan perhitungan bobot masing-

masing nilai, sesuai ketentuan yang tercantum dalam modul 

terkait. 

 

 

1.3. Manajemen Perolehan Nilai  

1.3.1 Nilai Proses 

Nilai proses dapat terdiri atas satu/lebih penilaian berikut 

ini : 

a. Nilai Diskusi  

Penilaian proses diskusi dilaksanakan oleh fasilitator, 

yang melakukan observasi terhadap mahasiswa atas 

keseluruhan proses diskusi sepanjang pelaksanaan 

modul. Nilai diskusi ditetapkan setelah pelaksanaan 

diskusi yang terakhir berdasarkan borang penilaian 

diskusi yang ditetapkan oleh MEU (terlampir).  

 

b. Nilai Praktikum 

Penilaian proses praktikum dilaksanakan oleh 

supervisor praktikum, berdasarkan pengamatan 

supervisor atas mahasiswa dalam kegiatan praktikum. 

Metoda yang digunakan untuk menetapkan nilai 

praktikum merupakan tanggung jawab penyelenggara 
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praktikum, atas kesepakatan dengan tim inti modul. 

Nilai praktikum kemudian diserahkan kepada ketua 

modul.  

 

c. Nilai Buku Catatan (log book) 

Penilaian terhadap buku catatan dilaksanakan oleh 

fasilitator, berdasarkan Panduan penilaian buku 

catatan mahasiswa dalam PBL (Problem-Based 

Learning) yang ditetapkan oleh MEU. 

 

1.3.2 Nilai Pengetahuan 

Nilai pengetahuan dapat terdiri atas satu/lebih ujian 

berikut ini : 

 Ujian tulis mcq (multiple choice question) 

 Ujian tulis essay atau modified essay 

 Ujian praktikum (keterampilan; penguatan, 

pengetahuan) 

 

1.3.3 Nilai Skill  

Nilai untuk modul keterampilan medis I, II serta 

Keterampilan klinik dasar (KKD I-V) diperoleh dari hasil 

ujian praktek dengan metode Objective Structured 

Clinical Examination (OSCE) yang dilaksanakan pada 

akhir semester modul berjalan.  

Nilai batas lulus OSCE adalah 70. Apabila tidak 

memenuhi batas minimal 70 maka dilakukan remedial 

pada semester itu juga sebelum nilai akhir modul 

dilaporkan ke rektorat. 

 

1.4 Remedial  

Remedial modul dapat dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut :  

1. Mahasiswa yang belum mencapai nilai minimal (NBL) 

untuk setiap komponen  modul diberi kesempatan 

mengikuti program perbaikan nilai (remedial). 
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Penjadwalan remedial ditetapkan oleh ketua modul, 

dengan memperhatikan bahwa mahasiswa diberi 

kesempatan untuk menyiapkan diri dan tidak 

mengganggu keikutsertaan mahasiswa di modul lain.  

Program remedial diselenggarakan satu kali, dan waktu 

yang disediakan untuk program remedial adalah 

selambat-lambatnya di akhir semester berjalan. 

2. Proses perbaikan nilai (remedial) akan menghasilkan 

nilai komponen sebagai pengganti nilai sebelumnya, 

dengan ketentuan nilai maksimum hasil remedial adalah 

65. Jika tidak tercapai nilai 65 maka diambil nilai tertinggi 

yang diperoleh mahasiswa. 

3. Selanjutnya nilai modul dihitung berdasarkan ketentuan 

penghitungan nilai modul seperti yang tercantum dalam 

buku panduan / petunjuk modul. 

4. Hasil remedial  nilai mutu maksimal menjadi C+. 

5. Apabila telah dilaksanakan proses perbaikan nilai 

(remedial) dan masih belum dapat mencapai nilai 

minimal, maka nilai modul diadministrasikan dengan nilai 

sesuai yang diperoleh, yang berarti modul harus diulang 

di semester yang sesuai. 

 

1.5 Nilai Akhir Perkuliahan 

1. Nilai akhir modul dalam satu semester merupakan 

gabungan dari nilai pengetahuan dan proses dengan 

prosentase yang disusun dalam modul masing-masing. 

2. Nilai akhir modul dinyatakan dengan nilai mutu (NM) 

yaitu A, B+, B, C+, C, D dan E yang dalam angka mutu 

(AM) UPR saat ini adalah 4.00; 3.50; 3.00; 2.50; 2.00; 

1.00 dan 0 dengan kesetaraan sebagai berikut : 
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Tabel 2. Kesetaraan nilai Angka dan Nilai Mutu Fakultas Kedokteran 

UPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Evaluasi Keberlanjutan Proses Studi pada tingkat Sarjana 

Kedokteran 

Pada tahap pendidikan di tingkat Akademik (sebelum S.Ked) 

akan dilakukan evaluasi secara bertahap untuk memberikan 

peringatan kepada mahasiswa.  

 

Tahapan evaluasi : 

a. 2 tahun pertama pada akhir semester 2 dan 3 akan diberikan 

surat peringatan terkait pencapaian IPK minimal 2,65. 

Apabila di akhir semester 4 tidak tercapai akan diberlakukan 

ketentuan putus studi (point J).  

b. 2 tahun kedua pada akhir semester 6 dan 7 akan diberikan 

surat peringatan terkait pencapaian IPK minimal 2,76. 

Apabila di akhir semester 8 tidak tercapai akan diberlakukan 

ketentuan putus studi (point J).  

Range Nilai Nilai Mutu Bobot 

80.00  - 100 A 4.00 

75.00  - 79.99 B+ 3.50 

70.00 – 74.99 B 3.00 

65.00 – 69.99 C+ 2.50 

60.00 – 64.99 C 2.00 

50.00  - 59.99 D 1.00 

< 49.99 E 0 
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c.      Apabila pada akhir semester 2 dan 3, mahasiswa memiliki 

IPK kurang dari 2,65 dan pada akhir semester 6 dan 7, 

mahasiswa memiliki IPK kurang dari 2,76 maka yang 

bersangkutan diwajibkan MENGULANG MODUL dan tidak 

diperkenankan memprogramkan KRS untuk modul 

berikutnya (melampirkan surat pernyataan yang 

ditandatangani oleh mahasiswa dan orangtua). 

 

b. Tahap Pendidikan Profesi 

Sebagian besar kegiatan pengayaan ilmu pada tahap 

pendidikan klinik berbentuk pengalaman belajar klinik dan 

pengalaman belajar lapangan dengan menggunakan berbagai bentuk 

dan tingkat tatanan pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi 

persyaratan pendidikan sebagai tempat praktik pendidikan klinik 

(wahana pendidikan klinik). Pendidikan klinik dilaksanakan di rumah 

sakit, puskesmas atau institusi lain yang terkait dengan proses 

pembelajaran klinik.  

Untuk penjelasan lebih lengkap akan disampaikan pada 

Panduan Akademik Program Studi Profesi Dokter Fakultas 

Kedokteran UPR. 

 

2. Evaluasi Program Pendidikan (EPP) 

A. Evaluasi Program Sarjana Kedokteran 

80% mahasiswa lulus S.Ked tepat waktu dengan rata-rata IPK 

minimal 2,76 

Evaluasi proses program  

 90% kegiatan berlangsung sesuai waktu dan rencana 

Perubahan jadual, waktu dan kegiatan tidak lebih dari 10% 

berlangsung lancar. 

 Setiap kegiatan dihadiri minimal 90% mahasiswa, tutor, 

fasilitator, nara sumber. 

 

B. Evaluasi Program Profesi Dokter 

80% mahasiswa lulus dengan nilai minimal B dan rata-rata IPK 

minimal 3,00 

Evaluasi proses program  
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 90% kegiatan berlangsung sesuai waktu dan rencana 

Perubahan jadual, waktu dan kegiatan tidak lebih dari 10% 

berlangsung lancar 

 Setiap kegiatan dihadiri minimal 90% mahasiswa, tutor, 

fasilitator, nara sumber 

 

I. YUDISIUM 

1. Yudisium tingkat Sarjana Kedokteran (S.Ked) dilaksanakan 

setelah mahasiswa mengikuti tahap satu dan dua yaitu 

semester 1 sampai 7. Persyaratan seorang mahasiswa dapat 

mengikuti yudisium S.Ked : 

1. Telah menyelesaikan semua modul di semester 1 sampai 7. 

2. Tidak ada nilai E dan D pada modul.  

3. Nilai IPK minimal 2,76. 

4. Melampirkan sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi 

Mahasiswa Baru (PKKMB) dan sertifikat Latihan 

Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM). 

5. Menyelesaikan segala urusan administrasi 

Setelah mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana 

Kedokteran, maka berhak menyandang gelar Sarjana 

Kedokteran dan akan memperoleh ijazah sarjana serta 

dapat mengikuti wisuda S1. 

 

2.  Yudisium tingkat profesi (Dokter) 

Yudisium dilaksanakan setelah seorang Sarjana Kedokteran 

(S.Ked) menempuh seluruh stase klinik dan mengikuti uji 

kompetensi. 

Persyaratan mengikuti yudisium profesi : 

1. Lulus seluruh stase tahap praktek kedokteran dan 

pengembangan profesi  dengan nilai minimal B. 

2. Lulus uji kompetensi  mahasiswa program pendidikan dokter 

(UKMPPD) baik CBT maupun OSCE. 

Setelah dinyatakan lulus sebagai dokter umum, maka berhak 

mendapat ijazah dan menyandang gelar dokter umum (dr.) 

serta dapat mengikuti pengambilan sumpah dokter. 
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Selanjutnya lulusan dokter umum wajib mengikuti program 

internship selama 1 tahun. 

 

J. PREDIKAT KELULUSAN 

IP / IPK YUDISIUM SARJANA KEDOKTERAN 

2,76 – 3,00 Memuaskan 

3,01 – 3,50 Sangat Memuaskan 

3,51 – 4,00 Dengan Pujian (Cum Laude) 

 

IP / IPK YUDISIUM PROFESI 

3,00 – 3,50 Memuaskan 

3,51 – 3,75 Sangat Memuaskan 

3,76 – 4,00 Dengan Pujian (Cum Laude) 

 

Keterangan : 

Predikat kelulusan dengan pujian (cum laude) diberikan jika masa 

studi tidak melebihi masa studi minimum 

 

 

K. PUTUS STUDI/GAGAL STUDI / DROP OUT 

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila memenuhi salah satu 

ketentuan ketentuan sebagai berikut :  

a. Hasil evaluasi akhir semester 4 IPK tidak mencapai 2,65. 

b. Hasil evaluasi akhir semester 8 IPK tidak mencapai 2,76. 

c. Lama studi melebihi 1,5n semester (11 semester) pada tingkat  

S.Ked atau 2n semester (8 semester) pada tingkat profesi. 

a. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi IPK minimal di semester 

4 dan 8 maka diminta untuk membuat surat pengunduran diri 

sebagai mahasiswa FK UPR. 

b. Dekan akan membuat rekomendasi kepada rektor mengenai 

pengunduran diri mahasiswa yang tidak mencapai nilai IPK 

minimal seperti tersebut di atas. 
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L. BATAS WAKTU STUDI 

1. Pendidikan Tahap Akademik  

a. Lama studi Program Sarjana Kedokteran (S.Ked) atau tahap 

pendidikan akademik, adalah 7 - 11 semester. 

b. Cuti akademik tidak dihitung dalam lama studi.  

c. Mahasiswa yang menjalani cuti sebagai sanksi dari 

kesalahan yang dilakukan tidak dihitung sebagai cuti. 

d. Cuti boleh dilakukan sebanyak 4 semester, tetapi tidak 

diperbolehkan mengambil cuti lebih dari 2 semester secara 

berturut-turut. 

2. Pendidikan Tahap Profesi  

a. Program Pendidikan Tahap Profesi Dokter harus 

diselesaikan selama-lamanya 8 (delapan) semester, 

terhitung sejak peserta didik terdaftar sebagai peserta 

pendidikan program studi di Fakultas Kedokteran 

Universitas Palangka Raya. 

b. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan, peserta didik 

belum dapat menyelesaikan program pendidikan tahap 

profesinya, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak 

mampu melanjutkan pendidikannya (putus pendidikan) 

c. Bagi peserta didik yang sementara menghentikan program 

pendidikannya untuk menjalankan program pendidikan 

Pasca Sarjana, tidak dihitung untuk masa Pendidikan Tahap 

Profesi pada (2.a), dengan ketentuan harus menyelesaikan 

program S2 selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan untuk 

program S3 selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak yang 

bersangkutan menghentikan sementara Program 

Pendidikan Profesinya. 

d. Bagi peserta didik yang sementara menghentikan program 

pendidikannya untuk menjalankan program pendidikan yang 

berkaitan dengan ikatan dinas dari suatu Instansi, tidak 

dihitung untuk masa Pendidikan Tahap Profesi pada (2.a).  

e. Ketentuan tentang cuti akademis dan ketentuan administrasi 

peserta didik dalam hubungannya dengan batas masa 

pendidikan mengacu pada ketentuan umum yang berlaku di 

Universitas Palangka Raya.  
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f. Cuti boleh dilakukan sebanyak 4 semester, tetapi tidak 

diperbolehkan mengambil cuti lebih dari 2 semester secara 

berturut-turut. 

 

M. PROGRAM AKHIR TAHUN 

 Program akhir tahun (PAT) tidak dilaksanakan pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan sistem modul seperti yang 

dilaksanakan oleh FK UPR. 
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BAB III 

SISTEM ADMINISTRASI 

 

A. Biaya Pendidikan  

 1.  Setiap mahasiswa yang diterima di Program Studi Pendidikan 

Dokter Fakultas Kedokteran UPR wajib membayar Sumbangan 

Pengembangan Pendidikan (SPP) berupa Uang Kuliah Tunggal 

(UKT). 

 2.  Besarnya UKT ditetapkan dengan peraturan Rektor dan berlaku 

untuk seluruh mahasiswa. 

 3.  UKT dibayar setiap awal semester di bank yang ditunjuk pada 

waktu yang ditetapkan menurut kalender akademik. 

 4.  Tanda lunas pembayaran UKT diperlukan sebagai salah satu 

syarat untuk daftar ulang (registrasi). 

 5.  Keringanan atau pembebasan UKT ditetapkan dengan 

peraturan tersendiri. 

 6. Mahasiswa yang berhenti sementara baik karena cuti akademik 

atau karena sanksi akademik dibebaskan dari pendaftaran dan 

uang kuliah. 

 

B.  Pendaftaran Akademik (Registrasi tingkat fakultas) 

Pendaftaran akademik mahasiswa merupakan pelayanan 

kepada setiap mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai 

peserta didik dan kegiatan akademik lainnya di tawarkan pada 

semester yang bersangkutan. Semua mahasiswa diwajibkan 

melaksanakan registrasi administrasi pada setiap awal semester 

sesuai dengan ketentuan kalender akademik. Mahasiswa yang tidak 

mendaftar ulang pada semester tertentu satu bulan setelah batas 

akhir registrasi secara otomatis dianggap mengundurkan diri sebagai 

mahasiswa dan secara otomatis kehilangan hak studinya serta 

dinyatakan berhenti kuliah.    
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a. Mahasiswa Baru 

1. Selesai melaksanakan pendaftaran administratif, menerima 

Kartu Tanda Mahasiswa dari BAAKPSI kemudian mengikuti 

kegiatan Pendaftaran Akademik pada masing - masing 

fakultas dengan jadwal yang telah di tetapkan oleh fakultas 

masing - masing. 

2. Membawa kartu registrasi dari Universitas dan slip bukti 

pembayaran UKT. 

3. Mencatat jadual kuliah, mengambil Kartu Rencana Studi 

(KRS). 

4. Berkonsultasi dan mengesahkan KRS pada dosen 

Pembimbing Akademik (PA) serta menyerahkan KRS yang 

sudah disahkan oleh PA ke Sub Bagian Akademik Fakultas. 

5. KRS yang telah disahkan oleh dosen PA, pada waktu yang 

sudah ditentukan secara kolektif diserahkan oleh fakultas ke 

BAAKPSI UPR  untuk di proses menjadi Daftar Peserta 

Kuliah (DPK) dan Daftar Peserta dan Nilai Akademik 

(DPNA). 

6. DPK dan DPNA yang telah selesai di buat oleh BAAKPSI 

UPR dikirim kembali ke Fakultas. 

7. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi di 

Fakultas pada waktu yang telah di tentukan akan dikenakan 

sanksi oleh pimpinan fakultas. 

 

b.  Mahasiswa Lama 

Persyaratan registrasi mahasiswa lama : 

1. Menyerahkan kartu tanda mahasiswa (KTM) lama. 

2. Menyerahkan foto copy dan menunjukkan bukti asli tanda 

lunas pembayaran SPP atau UKT semester berjalan. 

3. Menyerahkan isian kartu registrasi. 
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C. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Perubahan Kartu Rencana 

Studi (PKRS) 

1.  Kartu Rencana Studi (KRS) 

a. KRS adalah suatu format yang memuat tentang rencana 

mata kuliah yang diprogram pada setiap semester. 

b.  Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) 

1)  Mengambil blanko KRS  rangkap 4 dan menerima 

Kartu Hasil Studi (KHS) semester lalu dengan 

menunjukkan KTM baru atau formulir tanda registrasi 

semester. 

2)  Mengisi KRS, sedangkan lembar KRS rangkap 4 diisi 

menggunakan bulpoint dengan melihat jadwal 

kegiatan modul . 

3)  Konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik 

(Dosen PA) mengenai pengisian KRS, meminta saran 

dan petunjuk terkait kegiatan pembelajaran dalam 

modul blok serta minta tanda tangan apabila telah 

disetujui. 

4) Setelah KRS disetujui dan ditandatangani Dosen 

Penasehat Akademik (PA), KRS tersebut  diserahkan 

ke bagian akademik dan Dosen Penasehat Akademik. 

 

D.  Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) 

1. Mahasiswa yang telah mengisi KRS dengan benar maka 

namanya akan tercantum dalam absensi mahasiswa. 

2. Mahasiswa wajib menandatangani DHMD setiap kali 

mengikuti kegiatan pembelajaran (perkuliahan, praktikum, 

tutorial, dan skill lab). Pada akhir semester kehadiran 

mahasiswa akan diperhitungkan untuk dapat mengikuti ujian 

blok. Minimal 80% kehadiran dalam kegiatan perkuliahan, 

dan 100% kehadiran dalam kegiatan praktikum, skill lab dan 

tutorial.  
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3.  Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam DHMD 

segera melaporkan ke Program Studi atau sub bagian 

pendidikan FK UPR paling lambat 2 (dua) minggu setelah 

DHMD diedarkan (menunjukan lembaran KRS dan copy 

form scanner). Apabila dilakukan melewati waktu tersebut 

tidak dilayani dan dianggap mengundurkan diri dari kegiatan 

akademik mata kuliah tersebut. 

 

E.  Daftar Pengikut dan Nilai Akhir (DPNA) 

1. Mahasiswa yang memenuhi syarat minimal kehadiran dalam 

kegiatan perkuliahan, praktikum, tutorial dan skill lab maka 

mahasiswa tersebut tercantum dalam DPNA dan dapat 

mengikuti ujian modul.  

2. Dalam DPNA tercantum nama, NIM, tanda tangan 

mahasiswa, tanda tangan nara sumber/Ketua modul  mata 

kuliah (modul) dan nilai hasil ujian modul (huruf) dan juga 

nilai mutu (angka) yang dibuat oleh dosen ketua modul.  

3. Dosen Ketua modul dan mata kuliah wajib melampirkan 

komponen-komponen nilai dari DPNA sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari DPNA.  

 

F.  Kartu Hasil Studi (KHS) 

1. KHS adalah kartu yang  memuat seluruh matakuliah beserta 

bobot sks dan nilai hasil ujian setiap mata kuliah (modul) 

yang diprogram oleh mahasiswa pada suatu semester. 

2. KHS ini diterbitkan 2 (dua) rangkap, setelah masa ujian akhir 

semester di tingkat universitas selesai. 

3. Nilai yang tercantum dalam KHS berupa angka mutu dalam 

bentuk hurup, (A, B+, B, C+, C, D, E ). 

4. Fotokopi KHS dikirimkan kepada orang tua/wali sebagai 

bahan monitor. 

5. Fotokopi KHS juga diserahkan kepada dosen pembimbing 

akademik.  
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G.  Cuti akademik dan aktif kembali kuliah 

 1. Cuti Akademik 

a.  Apabila seorang mahasiswa bermaksud untuk berhenti 

sementara (cuti akademik) dari studinya, maka harus 

mengisi blanko cuti akademik yang telah tersedia.  

b.  Cuti akademik hanya diberikan setelah mahasiswa 

mengikuti per-kuliahan sekurang-kurangnya satu 

semester dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan 

kehilangan hak studi. 

c.  Cuti akademik ditetapkan oleh Rektor atas permohonan 

mahasiswa melalui Dekan Fakultas Kedokteran.       

d.  Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa 

studi. 

e.  Pemberian cuti akademik disebabkan karena sanksi 

akademik jangka waktu tersebut diperhitungkan sebagai 

masa studi aktif. Mengenai sanksi akademik diatur dalam 

peraturan tersendiri.   

f.   Mahasiswa boleh cuti akademik maksimal 2 (dua) 

semester berturut-turut. 

g.  Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang setelah cuti 

akademik  semester  berjalan secara otomatis dianggap 

mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPR dan secara otomatis pula kehilangan 

hak studinya dan dinyatakan berhenti. 

h.  Prosedur permohonan untuk cuti akademik adalah : 

1)  Mengisi blanko permohonan cuti akademik di sub 

bagian Pendidikan dan menyebutkan alasan cuti. 

2)  Membawa permohonan cuti yang telah ditandatangani 

oleh mahasiswa dan orang tua yang bersangkutan 

tersebut ke Dosen Penasehat Akademik dan Dekan 

untuk mendapat persetujuan. 

3)  Menyerahkan permohonan ke Rektor (melalui 

BAAKPSI). 

4)  Menerima surat keterangan cuti (terminal) dari Rektor. 
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2.  Aktif kuliah kembali 

 a.  Membuat surat permohonan aktif kuliah kembali 

kepada Rektor. 

 b.  Permohonan diajukan sebelum her registrasi 

dilaksanakan. 

 c. Menerima surat keterangan aktif kembali dari Rektor. 

 d. Melaksanakan registrasi. 
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BAB IV 

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

 

A.  Hak dan Kewajiban Mahasiswa 

 1.  Mahasiswa mempunyai hak : 

a. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan 

menurut bidang ilmu dan minatnya sesui dengan 

persyaratan yang telah di tentukan. 

b. Setiap mahasiswa berhak berorganisasi menurut 

ketentuan yang berlaku. 

c. Setiap mahasiswa berhak mengikuti kegiatan 

kemahasiswaan yang telah di programkan oleh Universitas 

Palangka Raya. 

d. Setiap mahasiswa berhak menggunakan semua fasislitas 

yang tersedia menurut ketentuan yang berlaku. 

e. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan saran,pendapat 

dan keinginannya menurut cara yang telah ditentukan.   

f. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan atas 

dirinya terhadap tindakan yang tidak pada tempatnya. 

g. Setiap mahasiswa berhak membela, mempertahankan 

kehormatan dan mendapat pembelaan terhadap tindakan 

yang dilakukan unsur-unsur di luar Universitas Palangka 

Raya. 

 

 2.  Mahasiswa mempunyai kewajiban : 

a. Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga integritas sivitas 

akademika, menjaga kehormatan almamater, bangsa dan 

negara. 

b. Setiap mahasiswa berkewajiban mentaati semua 

ketentuan yang berlaku untuk terlaksananya tugas pokok 

Universitas Palangka Raya. 

c. Setiap Mahasiswa berkewajiban menjaga dan memelihara 

semua prasarana, sarana dan fasilitas Universitas 

Palangka Raya. 
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d. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk berpartisipasi 

dalam seluruh kegiatan yang diprogramkan maupun 

kegiatan kegiatan lain yang di atur oleh pimpinan 

Universitas Palangka Raya. 

e. Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga dan memelihara 

ketenangan, ketertiban dan mencegah kemungkinan 

gangguan terhadap ketenangan, ketertiban dan mencegah 

kemungkinana gangguan terhadap ketenangan dan 

ketertiban lingkungan kampus Universitas Palangka Raya. 

f. Setiap mahasiswa harus bersikap sesuai dengan 

kepribadian Bangsa Indonesia 

 

B.  Perpindahan Mahasiswa 

1. Perpindahan mahasiswa antar perguruan tinggi hanya dilaku-

kan awal tahun akademik dan harus mengajukan permohonan 

kepada Rektor dengan melampirkan surat tidak dalam keadaan 

terkena sanksi akademik atau sanksi pidana. 

2. Mahasiswa yang sudah mengundurkan diri dan meminta surat 

keterangan pindah, tidak diperkenankan mendaftar kembali ke 

Fakultas Kedokteran Univeritas palangka Raya untuk 

melanjutkan programnya. 

3. Mahasiswa pindah berasal dari Perguruan Tinggi Negeri lain 

memiliki akreditasi yang setara dengan FK UPR atau 

Perguruan Tinggi Swasta dengan akreditasi satu tingkat di atas 

FK UPR 

4. Mahasiswa pindah dari Perguruan Tinggi Negeri lain tidak 

dalam keadaan terkena sanksi akademik (indisipliner atau drop 

out) yang dikuatkan dengan rekomendasi dari pimpinan 

Perguruan Tinggi Negeri asal (keterangan pindah dibuatkan 

oleh Rektor dan transkrip akademik ditanda tangani oleh 

Dekan/Kepala BAAK), atau sanksi pidana.  

5. Bagi mahasiswa pindahan dikenakan ketentuan-ketentuan 

kurikulum dan jangka waktu studi yang berlaku di Fakultas 

Kedokteran UPR 
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Bagi mahasiswa program S1 yang telah mengikuti pendidikan 

di Perguruan Tinggi Negeri asal secara terus menerus 

diharapkan mengumpulkan sekurang-kurangnya : 

Untuk 2 semester  = 18 SKS dengan IPK minimal 2,50 

Untuk 4 semester = 30 SKS dengan IPK minimal 2,50 

Untuk 6 semester = 45 SKS dengan IPK minimal 2,50 

Untuk 8 semester = 75 SKS dengan IPK minimal 2,50 

6. Jangka waktu studi mahasiswa pindah adalah 7 tahun terhitung 

saat mulai terdaftar pada perguruan tinggi asal. 

7. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi yaitu dengan 

melampirkan:  

a. daftar nilai (transkrip nilai) dari PTN asal 

b.  surat ijin belajar dari tempat bekerja (bagi mahasiswa yang 

sudah bekerja) 

c. surat keterangan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak 

pernah melakukan pelanggaran tata tertib atau tidak sedang 

dalam sanksi pidana dari PTN asal yang ditandatangani oleh 

Rektor 

d. apabila ternyata permohonan pindah dapat dikabulkan, 

mahasiswa diharuskan meminta surat pindah yang 

ditandatangani oleh rektor PTN asal 

8. Permohonan pindah diajukan paling lambat 1 minggu sebelum 

berakhir masa pendaftaran semester ganjil 

 

C.  Beasiswa 

 1.  Seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik yang 

sedang berjalan, berhak mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan beasiswa sesuai dengan tawaran dari 

pemberi/penunjang dana beasiswa. 

2. Mahasiswa yang berminat mendapatkan beasiswa dapat 

berhubungan meminta informasi di Subbag Kemahasiswaan 

dan Alumni. 

3. Mahasiswa yang berminat dapat mengajukan permohonan 

dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak 

yang memberikan beasiswa. 
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D.  Bimbingan dan Konseling Mahasiswa 

 1.  Tujuan 

  Bimbingan dan konseling ialah suatu proses pemberian 

bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada mahasiswa 

untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan 

penyesuaian diri dengan lingkungannya, agar setiap 

mahasiswa : 

a) Secara akademis, dapat mencapai prestasi belajar yang 

optimal  

b) Secara psikologis, dapat mencapai perkembangan yang 

ditandai dengan kematangan serta kesehatan pribadi. 

c)  Secara sosial, dapat mencapai penyesuaian dan memiliki 

ke-terampilan sosial secara memadai. Dilaksanakan agar 

dapat memperlancar jalannya pendidikan, mempertinggi 

jumlah keluaran dan mengurangi kegagalan dalam 

mencapai proses belajar. 

 

 2.  Kegiatan 

Dilaksanakan antara lain : 

a)  bimbingan individu/kelompok tentang pengertian sistem 

blok, kegiatan tutorial, skill lab, cara menggunakan 

perpustakaan, cara membuat catatan, cara belajar yang 

efektif, cara menyusun term paper, proses mengambil 

keputusan dan bimbingan karir. 

b)  testing individu/kelompok. 

c) konseling individu/kelompok serta konsultasi. 

 

3.  Satuan kerja yang terlibat 

  Pelayanan Bimbingan Konseling yang merupakan bagian 

terpadu didalam proses pendidikan dilaksanakan secara 

menyeluruh dan seluruh staf pengajar secara langsung terlibat 

didalamnya : 
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a)  Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan merupakan 

penanggung jawab pelaksanaan bimbingan dan konseling 

dan menunjuk ketua (koordinator konselor). 

b)  Ketua/koordinator konselor bertanggung jawab kepada 

pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. 

c)  Konselor melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap 

mahasiswa yang dikirim oleh fakultas maupun yang datang 

atas kemauan sendiri. 

d)  Dosen konselor pada tingkat fakultas yang ditunjuk oleh 

Dekan dan telah mengikuti penataran Bimbingan dan 

Konseling, bekerja sama dengan pengajar-pengajar yang 

bertugas sebagai Dosen Pembimbing Akademik untuk 

membantu mahasiswa bagi kelancaran proses belajarnya 

dan mengatasi masalah yang dihadapi. 

 

 4.  Proses Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

  Kegiatan berjalan dengan baik bila kegiatan terprogram 

dengan baik, organisasi yang baik akan menciptakan hubungan 

administratif yang jelas dan tegas antara pihak-pihak yang 

tergabung. Disamping mahasiswa akan memahami fungsinya 

di dalam keseluruhan kegiatan dan menyadari hubungannya 

dengan petugas yang lain baik pada tingkat fakultas maupun 

universitas dalam melaksanakan tugasnya. 

 

E.  Organisasi Kemahasiswaan (intern dan ekstern) 

 1.  Organisasi kemahasiswaan intern terdiri dari: 

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) 

b. Medical Research Center (MRC) 

c. Muslim Medical Student (MMS) 

d. Jesus My Doctor Community (JMD) 

e. Tim Bantuan Medis (TBM) 

 2.  Organisasi kemahasiswaan ekstern : 

  a.  Indonesian Medical Student executive boards association 

(ISMKI) 

  b.  Asian Medical Students Association (AMSA) 
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F.  Kegiatan kemahasiswaan 

 Program kegiatan kemahasiswaan meliputi :  

 1.  Bidang Penalaran 

 2.  Bidang Minat dan Bakat 

 3.  Bidang Kesejahteraan 

 4.  Bidang Pengabdian Masyarakat. 

Kegiatan pembinaan kemahasiswaan ini adalah tidak terlepas 

dari keseluruhan program Pembangunan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, untuk ini harus selalu diadakan integrasi, keselarasan dan 

keseimbangan antar kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. 

 

G. Kegiatan WAJIB  Mahasiswa 

Mahasiswa semester 1 dan 2 wajib mengikuti kegiatan seperti 

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), 

Matrikulasi, dan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa 

(LKMM). Apabila mahasiswa tidak tuntas mengikuti kegiatan wajib 

yang diadakan Pihak Universitas maupun FK UPR akan dikenakan 

sanksi tidak dilayani layanan administrasi (surat keterangan aktif, 

permintaan nilai KHS, surat rekomendasi kegiatan) serta tidak 

mendapatkan sertifikat PKKMB dan LKMM, sampai mahasiswa telah 

memenuhi kewajiban tersebut. 

 

H. Pelanggaran dan Sanksi Akademik 

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik 

mahasiswa FK UPR dan kecurangan akademik dapat 

diberikan salah satu dari sanksi akademik yang tersebut 

berikut ini : 

 

a. Hukuman percobaan yaitu hukuman putus studi jika 

mahasiswa yang bersangkutan melakukan lagi 

pelanggaran kode etik atau tata tertib dalam suatu kurun 

waktu tertentu setelah surat keputusan diberikan 

b. Mata kuliah yang dia curangi diberi nilai E 
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c. Semua nilai mata kuliah dalam satu semester yang 

bersangkutan dengan terjadinya kecurangan berhuruf 

mutu E 

d. Semua nilai mata kuliah dalam satu semester yang 

bersangkutan dengan terjadinya kecurangan berhuruf 

mutu E, dan mahasiswa tersebut tidak diperkenankan 

mengikuti kegiatan akademik pada satu semester 

berikutnya 

e. Putus studi 

2. Sanksi akademik yang tercantum pada butir 3 dan 4 ayat (1) 

pasal ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi 

3. Kecurangan akademik dapat berupa : pemalsuan dokumen 

akademik, pemalsuan KRS, pemalsuan nilai transkrip 

akademik, pelanggaran tata tertib ujian, pemalsuan berkas 

ujian dan penyerahan tugas-tugas akademik hasil plagiat 

4. Plagiat adalah mengakui karya orang lain sebagai miliknya 

(bukan hasil pemikiran, penelitian, dan ekspresi diri sendiri): 

a. Meminjam gagasan, oragnisasi, pernyataan, tabel gambar, 

peta dan berbagai hal dari sumber lain tanpa pengakuan 

yang layak (tanpa menyebutkan sumber aslinya) 

b. Memproduksi hasil kerja orang lain baik yang dipublikasikan 

maupun tidak dipublikasikan, satu bab buku, makalah dan 

hal-hal lain yang serupa 

c. Menyuruh atau membiarkan orang lain untuk mengubah 

atau memperbaiki suatu tugas yang seharusnya dikerjakan 

sendiri 

d. Mengadakan perubahan sedikit-sedikit tanpa mengubah 

organisasi, isi dan fraseologi 

5. Sanksi akademik juga berlaku untuk mahasiswa yang 

membantu terjadinya kecurangan akademik 
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BAB V 

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG DOSEN 

 

A. HAK DOSEN 

 Dosen  mempunyai hak untuk : 

a. Memanfaatkan prasarana, sarana dan fasilitas kerja sesuai 

dengan kebutuhan tugas, kewajiban dan prosedur yang 

berlaku. 

b. Mengemukakan pendapat sesuai dengan kebebasan 

akademik yang bertanggung jawab. 

c. Dapat diangkat sebagai pimpinan di program studi, jurusan, 

fakultas atau Universitas, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

d. Dosen yunior berhak mendapat pembinaan dari dosen senior.   

 

B. KEWAJIBAN DOSEN 

 Dosen mempunyai kewajiban : 

a. Melaksanakan tugas mengajar (perkuliahan) sebagai tugas 

utama. 

b. Melaksanakan penelitian 

c. Melakukan pengabdian kepada Masyarakat. 

d. Tugas pada point a, b, dan c diatas, sekurang-kurangnya 12 

sks (ekuivalen 40,5 jam/minggu) antara lain tugas menguji 

dan membimbing makalah, skripsi/KTI, membuat bahan ajar, 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

e. Melakukan evaluasi pada akhir semester sebelum kuliah 

berakhir sebagai umpan balik yang formatnya ditentukan oleh 

Fakultas. 

f. Memelihara prasarana, sarana dan fasilitas kerja yang 

digunakan. 

g. Memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa sesuai 

dengan penugasan fakultas.  

h. Memberi contoh teladan sebagai pendidik yang bermoral, 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berjiwa 

Pancasila. 
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i. Meningkatkan integritas kepribadian yang luhur, terbuka dan 

tanggap terhadap perubahan kemajuan IPTEKS serta 

masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang 

berkaitan dengan bidang keahliannya.   

j. Meningkatkan kemampuan pelayanan profesi dengan jalan 

penelitian dan pengembangan profesionalnya dalam spectrum 

yang lebih luas dan merumuskan pendekatan penyelesaian 

berbagai masalah masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.  

k. Dosen senior berkewajiban membina dosen yunior.  

l. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik yang merupakan tugas 

dan tanggung jawabnya. 

m. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan fakultas/program 

studi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi termasuk dengan dana sendiri 

setiap semester. 

 

C.  KEWENANGAN DOSEN 

Kewenangan mengajar bagi dosen mengacu kepada peraturan 

yang   berlaku. 
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BAB VI 

FASILITAS KAMPUS 

 

 Sarana kampus berupa gedung kantor, gedung perkuliahan, 

gedung diskusi, Laboratorium Skill, Laboratorium basah dan 

laboratorium kering  di bangun di atas lahan seluas 26 Ha. 

Fasilitas kampus yang dimiliki sekarang adalah : 

Fasilitas Penunjang 

1. Ruang Kuliah 

 Gedung yang digunakan untuk proses belajar mengajar meliputi : 

 a.  Gedung  lantai I, terdiri dari                = 944.10M
2 

  - Ruang Program Studi    

  - Ruang Rapat 

  - Ruang MEU  

  - Ruang Registrasi  

  - Kamar Kecil  

  - Gudang  

 b.  Gedung  Lantai II, terdiri dari             = 944.10 M
2 

  - Ruang  Pejabat  
 

        
- Ruang  Rapat 

  - Ruang Administrasi 

  - Ruang Akademik 

  - Bagian Umum dan perlengkapan 

  - Ruang Vicon  
        

- Kamar kecil 

 c.  Gedung  lantai III, terdiri dari              = 944.10 M
2
 

 

- Ruang Perpustakaan 

- Ruang ICT 
 

- Ruang Lab Skill  

- Kamar Kecil  

 d. Ada 8 Ruang Kuliah     = 726.00 M
2 
+456.00M

2 
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2.  Laboratorium  = 348,00 M

2 

 a.  Lab Kimia 

 b.  Lab Skill   

 c.  Lab Diskusi 

 d.  Lab Anatomi 

 

3. Alat Bantu Belajar 

Saat ini, proses pembelajaran telah menggunakan teknologi 

berupa laptop dan LCD proyektor yang tersedia pada masing-masing 

ruang kuliah. Masih pula disediakan white board.   

 

Jenis Kegiatan  

Jenis kegiatan keterampilan klinik dasar yang diberikan pada 

mahasiswa    Fakultas Kedeokteran Universitas Palangka Raya 

meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan pemeriksaan fisik, 

keterampilan prosedural dan keterampilan terapeutik (tindakan).  

Kegiatan keterampilan klinik dasar merupakan wahana bagi 

mahasiswa untuk belajar keterampilan klinis dengan setting dokter-

pasien namun dilakukan dalam suasana latihan. Hal ini 

memungkinkan mahasiswa untuk mengulang dan terus berlatih 

melakukan keterampilan klinik yang diajarkan sampai dia menjadi 

terampil. Untuk itu, laboratorium keterampilan klinik dasar dalam 

kegiatannya menggunakan pasien simulasi (untuk anamnesis dan 

beberapa prosedur pemeriksaan fisik), manekin/dummy  (untuk 

prosedur pemeriksaan prosedural dan terapeutik tertentu, seperti 

kateterisasi, pemasangan IUD, teknik injeksi dsb), serta sarana   

audiovisual yang sangat membantu mahasiswa dalam melaksanakan 

latihan. 

 

Poliklinik 

Fakultas Kedokteran UPR dilengkapi pula dengan unit 

pelayanan kesehatan sederhana berupa poliklinik. Poliklinik ini 

disamping melayani seluruh sivitas akademika juga masyarakat 

umum. Letak poliklinik kurang lebih 1 Kilometer dari gedung Fakultas 

Kedokteran. 
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Fasilitas Olahraga 

Meliputi lapangan bola voli dan futsal. 

 

Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan 

Fakultas kedokteran UPR menyediakan 1 buah gedung yang 

dibagi menjadi 4 ruang untuk kegiatan kemahasiswaan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. SANKSI  

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku 

bagi mahasiswa seperti tersebut di atas, dapat dikenakan 

sanksi dalam bentuk teguran secara lisan, teguran 

tertulis/pemberhentian sementara (skorsing) atau 

pemberhentian permanen yang pelaksanaanya diatur oleh 

Universitas Palangka Raya. 

2. Pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang berlaku 

bagi dosen yang seperti tersebut di atas dikenakan sanksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

B. KETENTUAN PENUTUP 

     Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur 

dalam peraturan tersendiri.  
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Lampiran 1 
 

 

PIMPINAN DAN PENGELOLA  
FAKULTAS KEDOKTERAN 

 UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 
 
 

Dekan  : Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin  

Wakil Dekan Bidang Akademik  : dr. Donna Novina Kahanjak,    

    M.Biomed 

Wakil Dekan Bidang Umum dan  : drg. Helena Jelita, MM., MDSc.,     

Keuangan   Sp.Perio 

Wakil Dekan Bidang  : dr. Fransisca Diana Alexandra, 

Kemahasiswaan     MSc 

 

Kepala Bagian Tata Usaha  : Hagarson, SE., M.Si 

Kelapa Subbagian Umum dan : Hendri, ST., M.Si  

Keuangan 

Kapala Subbagian Akademik dan   : Sri Kemala, SH 

Kemahasiswaan 

Ketua PSPD  : dr. Indria Augustina, M.Si 

Sekretaris PSPD  : dr. Angeline Novia Toemon, M.Imun 
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Lampiran 2.  
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Lampiran 3. 

 

TATA TERTIB AKADEMIK 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 

 

1. Setiap Mahasiswa harus berlaku jujur dalam seluruh kegiatan 

proses belajar mengajar. 

2. Setiap Mahasiswa wajib mentaati segala peraturan yang 

ditetapkan oleh Universitas, Fakultas maupun Bagian. 

3. Setiap mahasiswa wajib memegang teguh tata krama / sopan 

santun pergaulan di lingkungan kampus. 

4. Setiap mahasiswa wajib turut menjaga kebersihan ruang kuliah, 

ruang praktikum, ruang skill lab, ruang diskusi dan merawat 

segala fasilitas pendidikan. 

5. Setiap mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, tidak 

diperkenankan memakai sandal/sepatu sandal, baju kaos (baik 

berkerah ataupun tanpa kerah), baju, celana dan rok berbahan 

jeans atau denim selama mengikuti kegiatan di lingkungan 

kampus maupun di lahan praktek. 

6. Bagi mahasiswa putri tidak diperkenankan memakai celana jeans, 

celana di atas lutut, celana panjang ketat,  rok mini  dan pakaian 

transparan.  

7. Bagi mahasiswa putra tidak boleh memakai celana jeans, 

memakai anting, berambut gondrong. 

8. Bagi mahasiswa putra dan putri tidak diperkenankan mewarnai 

rambut selain warna hitam. 

9. Bagi mahasiswa putri yang berbaju muslimah diharuskan 

menggunakan pakaian atas dan bawah, jilbab menyesuaikan, 

wajah harus tampak,  tidak diperbolehkan memakai penutup 

wajah (cadar). 

10. Berpakaian wajar, sopan, dan dapat dikenali dengan mudah baik 

oleh staf pengajar/staf administrasi maupun rekan mahasiswa di 

manapun dia berada di lingkungan pendidikan Fakultas 

Kedokteran Universitas Palangka Raya. 
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11. Dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan 

atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi 

minuman keras, Narkotika, atau psikotropika. 

12. Dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan 

atau mengedarkan atau menggunakan senjata tajam ataupun 

bahan peledak. 

13. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, 

pelecehan dan atau tindakan kejahatan seksual. 

14. Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan perkelahian, 

tawuran dengan siapapun di lingkungan kampus ataupun luar 

kampus. 

15. Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan merokok di lingkungan 

kampus dan lahan praktek. 

16. Setiap mahasiswa dilarang meunggah segala bentuk kegiatan 

yang tidak sesuai dengan etika kedokteran dan norma yang 

berlaku di masyarakat baik di fakultas maupun lahan praktek 

dalam bentuk apapun melalui media sosial. 

17. Setiap pelanggaran terhadap tatatertib ini akan dikenakan sanksi 

sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan 

 

18. Sanksi : 

1. Teguran lisan atau tertulis maksimal 3 kali 

2. Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi akademik 

3. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu 

4. Pencabutan hak mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam 

jangka waktu tertentu 

5. Skorsing 

6. Pemberhentian sebagai mahasiswa FK UPR 

19. Hal-hal lain yang belum di atur dalam peraturan ini akan di atur 

kemudian. 

 

 

 

 

 

 



Buku Panduan Akademi FK 2020 
 

Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya 62 

 

 

TATA TERTIB UJIAN MODUL 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 

 

A.  Pengertian 

 Ujian dalam modul adalah salah satu alat evaluasi untuk 

mengetahui daya serap mahasiswa terhadap suatu mata kuliah 

yang diprogram dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.  

 

B. Dasar 

a. Buku Panduan Akademik Universitas Palangka Raya tahun 

2020/2021 

 

C. Tujuan 

1. Menilai pencapaian kemampuan mahasiswa berdasarkan 

tujuan pendidikan; 

2. Memberikan umpan balik bagi pengajar dan mahasiswa 

mengenai tingkat kemampuan yang telah dicapai oleh 

mahasiswa; 

3. Memberikan umpan balik bagi pengelola program pendidikan, 

mengenai efektifitas program; 

4. Melindungi masyarakat terhadap hasil pendidikan. 

 

D. Bentuk 

Ujian dalam blok dapat berbentuk : 

 

 Knowledge (Integratif): 

o MCQ: sedapat mungkin tipe soal yang merangsang 

clinical reasoning, case cluster, dll. 

o MEQ, Essay 

 Skills: 

o Keterampilan komunikasi:  

 OSCE: Verbal: Ketrampilan komunikasi yang 

efektif 
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 Non verbal (Tertulis): Laporan tertulis, Surat 

rujukan, penulisan resep, dll 

o Keterampilan fisik diagnostik dengan OSCE 

o Keterampilan prosedural dengan OSCE 

o Keterampilan laboratorium dengan OSPA 

 

 Attitude: 

o Checklist profesional behavior  (sifat formative 

assessment)  

E. Peserta 

1.  Peserta ujian modul  harus : 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran 

UNPAR pada semester  berjalan yang ditandai dengan  

memiliki Kartu Registrasi Mahasiswa UNPAR 

b. Memiliki Kartu Tanda Peserta Ujian (menyerahkan tanda 

bukti setoran sumbangan). 

c. Terdaftar sebagai peserta/pengikut mata kuliah blok 

(diprogram dalam KRS) 

d. Memenuhi syarat sebagai peserta ujian blok (ditetapkan 

oleh koordinator blok) : 

- Kehadiran dalam kegiatan kuliah pakar/tatap muka 

minimal 80% 

- Kehadiran dalam kegiatan praktikum, skill lab  100% 

e. Sudah hadir di tempat ujian 10 menit sebelum ujian 

dimulai 

f. Mengambil nomor kursi (dibagikan oleh 

petugas/pengawas secara acak). 

g. Menempati kursi yang sesuai dengan nomor kursi yang 

dimilikinya 

h. Menggunakan kertas lembar jawaban yang telah 

disediakan 

i. Meminta ijin kepada pengawas apabila ada hal-hal yang 

kurang jelas, baik mengenai soal ujian, maupun hal-hal 

yang menyangkut pelaksanaan ujian  
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2.   Peserta ujian akhir semester tidak dibenarkan : 

a. menggeser /merubah susunan kursi peserta ujian akhir 

semester 

b. mengaktifkan HP (hand phone) selama mengikuti ujian 

c. meninggalkan tempat/ ruangan ujian tanpa seijin 

pengawas ujian 

d. membawa tas dan alat tulis lainnya ke dalam ruangan 

ujian, kecuali yang diperlukan pada saat ujian, berupa : 

ball point; pensil; tip ex; penggaris (tas dan alat tulis 

lainnya harus di letakkan pada tempat yang telah 

disediakan) 

 

F. Waktu 

a. Waktu penyelenggaraan ujian modul disesuaikan dengan 

kalender akademik yang berlaku 

b. Waktu ujian modul disesuaikan jumlah soal dan besarnya sks           

(1 sks ujian teori = maksimal 60 menit; 1 sks ujian praktikum/ 

lab = maksimal 180 menit) 

G. Tempat 

a. Seluruh kegiatan ujian modul dilaksanakan di kampus 

Fakultas Kedokteran UPR dan atau di RS pendidikan. 

b. Tempat/ruangan ujian modul yang dipergunakan sesuai 

dengan yang tertera dalam jadual ujian modul.  

c. Tempat/ kursi peserta ujian modul disusun/ diatur oleh Panitia 

dengan jarak masing-masing kursi  1 m (muka-belakang; 

kiri-kanan) 

d. Setiap kursi peserta ujian modul diberi nomor secara 

berurutan 

 

H. Pengawas 

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan ujian 

akhir semester ditetapkan jadual pengawas, dengan ketentuan. 
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SEBELUM UJIAN DIMULAI 

1. Selambat-lambatnya 10 menit sebelum ujian dimulai, 

pengawas ujian harus sudah hadir dalam ruang ujian.  

2. Naskah ujian, berita acara dan daftar hadir peserta ujian 

dibawa  langsung oleh Koordinator modul  ke ruangan ujian 

yang telah ditentukan  

3. Pengawas memeriksa ruangan ujian, tidak boleh ada kertas 

dan barang-barang lain yang tidak diperlukan di atas 

meja/kursi peserta ujian 

4. Selambat-lambatnya 5 menit sebelum ujian dimulai, 

pengawas memberi tanda/ isyarat agar peserta memasuki 

ruang ujian dengan cara membagi nomor peserta yang telah 

disediakan 

5. Pengawas membuka sampul naskah soal ujian dengan 

disaksikan oleh peserta ujian 

6. Pengawas membagikan naskah soal ujian dalam keadaan 

tertutup dan terbalik dan PESERTA TIDAK BOLEH 

MEMBUKA NASKAH SOAL SEBELUM DI ISYARATKAN 

PENGAWAS 

7. Pengawas yang tidak hadir diruangan/terlambat 5 (lima) menit 

saat ujian dimulai akan diganti dengan pengawas lain yang 

ditentukan oleh panitia. 

 

SELAMA UJIAN BERLANGSUNG 

1. Tepat pada waktunya ujian dimulai pengawas memberi 

isyarat bahwa ujian dapat dimulai. 

2. Setelah isyarat ujian dimulai, pengawas memberitahukan agar 

peserta memeriksa naskah soal ujian, apabila terdapat 

naskah soal ujian yang tidak lengkap harus diganti 

seluruhnya; jangan diganti lembar yang tidak lengkap saja. 

3. Pengawas memberitahukan agar peserta segera menuliskan 

nama dan NIM serta memahami petunjuk mengerjakan setiap 

jenis soal. 
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4. Lima menit setelah ujian dimulai salah seorang pengawas 

mengedarkan  daftar hadir peserta ujian. 

5. Pengawas tidak dibenarkan meralat naskah soal ujian, kecuali 

pembuat/ pengampu/ penanggung jawab naskah soal ujian 

tersebut. 

6. Semua kesulitan, hal-hal yang menyimpang, keragu-raguan 

dan kejadian-kejadian yang terjadi selama ujian berlangsung 

harus dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh 

semua pengawas. 

7. Waktu ujian berakhir, pengawas mengisyaratkan agar peserta 

berhenti bekerja dan meninggalkan tempat duduknya. 

8. Pengawas mengumpulkan lembar jawaban, naskah soal 

ujian, menghitung dan menyusun sesuai dengan urutan NIM 

peserta. 

 

SETELAH UJIAN SELESAI   

 

1. Pengawas memeriksa kembali berkas soal ujian peserta 

apakah sudah lengkap. 

2. Pengawas menyerahkan sampul naskah ujian kepada 

Koordinator blok yang terdiri dari : 

a. Hasil/ lembar kerja ujian peserta (sesuai jumlah hadir) 

b. Berita acara pelaksanaan ujian 

c. Daftar hadir peserta ujian (DPNA) 

3. Memeriksa kembali keadaan ruangan seperti semula dan 

menutup/ mengunci pintu. 
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Lampiran 4. 

 
SURAT PERNYATAAN 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : ………........................…...….............. 

Nomor Registrasi/NIM : …….............………….……....……..... 

Fakultas : Kedokteran 

Program Studi : ........................................................... 

Alamat : …...……………………...…................. 

     ........................................................... 

Nomor Telepon  : …………………......………………...... 

 
Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai mahasiswa Universitas 

Palangkaraya , saya akan mentaati semua peraturan, kebijakan, dan 

norma yang berlaku di lingkungan Universitas Palangkaraya, antara 

lain : 

1.  Menjaga citra Universitas Palangka Raya sebaik-baiknya 

dengan tidak melakukan perbuatan merugikan, merusak, 

atau menghilangkan nama baik Universitas Palangka Raya ; 

2. Mentaati ketentuan administrasi akademik yang tercantum 

dalam buku panduan akademik dan tata tertib akademik yang 

berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya; 

3.   Mentaati ketentuan administrasi keuangan, yaitu : 

pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang besarnya 

ditetapkan dengan keputusan Rektor;  
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4. Memahami bahwa Universitas Palangka Raya mewajibkan 

mahasiswa untuk menempuh kegiatan intrakurikuler ; 

5.  Memahami bahwa keikutsertaan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler termasuk kegiatan organisasi mahasiswa di 

lingkungan FK UPR berguna untuk pengembangan diri; 

6. Tidak akan terlibat dalam penggunaan/pengedaran narkotika 

atau obat terlarang, minuman keras (dalam hal ini saya 

bersedia sewaktu-waktu diperiksa secara medis), dan tidak 

akan melakukan perjudian, tindakan kekerasan, perkelahian, 

atau tindakan tercela lainnya. 

7.  Apabila dalam semester 4 atau 8 tidak memenuhi kriteria IPK 

yang telah ditentukan dalam Peraturan Akademik FK UPR, 

maka saya bersedia mengundurkan diri sebagai mahasiswa 

FK UPR 

 

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut di atas, saya bersedia 

dikeluarkan secara tidak hormat (pemutusan studi) dari status 

mahasiswa Universitas Palangkaraya. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa 

tanggungjawab, dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan 

rohani, tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun, dan dapat 

dijadikan bukti selama saya menjadi mahasiswa Universitas 

Palangkaraya. 
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Palangka Raya, 
Mengetahui dan menyetujui    Yang membuat 
pernyataan 
Orang tua/wali       
 Mahasiswa 

 
Materai 
Rp. 6000 
 
 
 

 
------------------------------------                   ----------------------------------------- 
Tanda tangan & nama lengkap             Tanda tangan & nama lengkap                                     
 
Keterangan 
1.  Surat Penyataan ini diserahkan ke Bagian Akademik pada saat 

Registrasi Ulang 
2.  Surat Pernyataan ini bagian dari PERATURAN UNIVERSITAS 

PALANGKA RAYA 
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Lampiran 5 
  

DOSEN FAKULTAS KEDOKTER 
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA 

 

No Nama Kualifikasi Kepakaran 
Status 

di PSPD 

1. 

Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin 

S3 
Kesehatan  
Masyarakat 

DOSEN 
TETAP 

NIP 19750218200212008 

2. 

dr. Francisca Diana Alexandra, 
M.Sc 

S2 Farmakologi 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198011022008012005 

3. 

dr. Donna Novina Kahanjak, 
M.Biomed 

S2 Fisiologi 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198111012008012010 

4. 

drg. Helena Jelita, MM., MDSc., 
Sp.Perio 

Spesialis 
Spesialis 

Perio 
DOSEN 
TETAP 

NIP 197907162008012011 

5. 

Dr. dr. Nawan, M.Ked.Trop 

S3 
Kedokteran 

Tropis 
(Mikrobiologi) 

DOSEN 
TETAP 

NIP 198109132008121003 

6. 

 
drg. Agnes Frethernety,  
M. Biomed 
 
NIP 197708172008012024 
 

S2 Farmakologi 
DOSEN 
TETAP 

7. 

 
dr. Septi Handayani, M.Si  
 
NIP 198109202008122003 
 

S2 Biokimia 

DOSEN 
TETAP 
(Lanjut 

Sekolah) 
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No Nama Kualifikasi Kepakaran 
Status 

di PSPD 

7. 

dr. Septi Handayani, M.Si 

S2 Biokimia 

DOSEN 
TETAP 
(Lanjut 

Sekolah) NIP 198109202008122003 

8. 

Dr. dr. Natalia Sri Martani, 
M.Si 

S2 Mikrobiologi 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198112122008122002 

9. 

Trilianty Lestarisa, S.Si., 
M.Kes 

S2 
Kesehatan 
Lingkungan 

DOSEN 
TETAP 

NIP 198504152010122003 
(Lanjut 

Sekolah) 

10. 

Tri Widodo, SKM., MPH 

S2 
Kesehatan 
Masyarakat 

DOSEN 
TETAP 

 
(Lanjut 

Sekolah) 
NIP 197507102005011013 

11. 

dr. Austin Bertilova Carmelita, 
M.Imun 

S2 Imunologi 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198210092008012004 

12. 

dr. Dewi Klarita Furtuna, 
M.Ked.Klin, Sp.MK Spesialis 

S2 
Mikrobiologi 

Klinik 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198012052008012011 

13. 

dr. Herlina Eka Shinta. 
M.Biomed, Sp.PA Spesialis 

S2 
Patologi 
Anatomi 

DOSEN 
TETAP 

NIP 197711152008122001 
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No Nama Kualifikasi Kepakaran 
Status di 

PSPD 

13. 

dr. Angeline Novia Toemon, 
M.Imun 

S2 Imunologi 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198011122009122004 

14. 

dr. Dian Mutiasari, M.Kes 

S2 
Kesehatan 
Masyarakat 

DOSEN 
TETAP 

NIP 198510252015042003 

15. 

dr. Indria Augustina, M.Si 

S2 Parasitologi 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198111042009122003 

16. 

dr. Ni Nyoman Sri Yuliani, 
Sp.GK 

Spesialis Gizi Klinik  
DOSEN 
TETAP 

NIP 198307112010122004 

17. 

 
dr. Astrid Teresa, Sp.KK 
 
NIP 198608222010122008 
 

Spesialis 
Kulit dan 
Kelamin 

DOSEN 
TETAP 

18. 
dr. Adelgrit Trisia, M.Imun 
 
NIP 198403102010122005 

S2 Imunologi 

 
DOSEN 
TETAP 

 
(Lanjut 

Sekolah) 
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No Nama Kualifikasi Kepakaran 
Status 

di PSPD 

19. 

Astri Widiarti, S. Farm., Apt, 
M.Kes 

S2 
Kesehatan 
Masyarakat 

DOSEN 
TETAP 

NIP 198602222010122004 

20. 

Fatmaria, S. Farm., M.Farm., 
Apt 

 
 

S2 

 
 

Farmasi 

 
 

DOSEN 
TETAP 

NIP 198609242010122010    

21. 
Elsa Trinovita, M.Si., Apt 

S2 Herbal Medik 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198511032010122007 

22. 

dr. Ratna Widayati, 
M.Biomed 
 
NIP 197907092012122002 

S2 Patobiologi 
DOSEN 
TETAP 

23. 

dr. Agnes Imanuella 
Toemon, Sp.ParK 

Spesialis 
Parasitologi 

Klinik 
DOSEN 
TETAP 

NIP 198301202012122001 

24. 

 
Ravenalla Abdurrahman Al 
Hakim Sampurna Putra S,  
SKM., MPH 
 
NIP 199009152019031020 
 

S2 
Kesehatan 
Masyarakat 

DOSEN 
TETAP 

25. 

 
Silvani Permatasari, S.Pd,. 
M.Biomed 
 
NIP 199007182019032012 
 

S2 Biologi 
DOSEN 
TETAP 
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No Nama  Kualifikasi Kepakaran 
Status 

di PSPD 

26. 

 
Abi Bakring Balyas, S.Pd, 
M.Kes 
 
NIP 199005012019031012 
 

S2 Fisiologi 
DOSEN 
TETAP 

27. 

 
Arif Rahman Jabal,  S.Si., 
M.Si 
 
NIP 198811242019031007 
 

S2 Parasitologi 

 
 
DOSEN 
TETAP 

28. 

 
dr. Lia Sasmithae, Sp.PD 
 
NIP 198609262019032012 
 

Spesialis 
Penyakit 
Dalam 

DOSEN 
TETAP 

29. 

 
dr. I Gde Hary Eka Adnyana, 
M.Biomed, Sp.OG 
 
NIP 198612072019031014 
 

Spesialis 
Obstetri dan 
Ginekologi 

DOSEN 
TETAP 

30. 
 

dr. Tisha Patricia Oedoy 
NIP 198403052014042001 

S1 Dokter Umum 

DOSEN 
TETAP 
(Lanjut 

Sekolah) 

31. 

 
dr. Supak Silawani, MHPE 
 
NIP 198803142014041001 
 

S2 

Ilmu 
Pendidikan 
Kedokteran 

dan 
Kesehatan 

DOSEN 
TETAP 

32. 

 
dr. Ervi Audina Munthe  
 
NIP 199408062019032017 
 

S1 Dokter Umum 
DOSEN 
TETAP 

33. 

 
dr. Galih Indra Permana 
 
NIP 199309102019031012 
 

S1 Dokter Umum 
DOSEN 
TETAP 
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No Nama Kualifikasi Kepakaran 
Status 

di PSPD 

34. 

 
dr. Ihsanul Irfan 
 
NIP 199501152019031010 
 

S1 Dokter Umum 
DOSEN 
TETAP 

35. 

 
dr. Ashari Mohpul 
 
NIP 199006072019031019 
 

S1 Dokter Umum 
DOSEN 
TETAP 

36. 

 
dr. Anna Marthea Veronicha 
 
NIP 199303122019032017 
 

S1 Dokter Umum 

 
 
DOSEN 
TETAP 
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