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KATA PENGANTAR 
 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb,  

Alhamdulillaahirobbil’aalamin, pada akhirnya Buku Struktur Kurikulum 2019 Fakultas 
Kedokteran Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta (FK UIN SH) dapat diselesaikan. 
Buku ini secara umum berisi berbagai macam informasi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Kedokteran (PSKed) dan Program Studi 
Pendidikan Profesi Dokter (PSPPD) meliputi dasar pendirian program studi, profil program 
studi, struktur kurikulum dan pengembangan kurikulum.  

Sejak berdiri pertama kali, PSKed telah mengalami empat kali perubahan kurikulum dalam 
rangka mengikuti perkembangan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) dan 
Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Empat perubahan tersebut yaitu (1) 
kurikulum FKUI 2005, dimana FK UIN SH mengikuti kurikulum FKUI sebagai fakultas 
pengampu PSKed; (2) Kurikulum 2012 merupakan kurikulum FK UIN SH secara mandiri 
sesudah program pengampu selesai; (3) Kurikulum 2015 merupakan penyempurnaan 
kurikulum 2012 dengan penambahan materi mata kuliah dasar umum (MKDU) dan (4) 
Kurikulum 2019 yang merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum 2012. Hal 
yang berbeda dengan PSPPD, untuk menyamakan standar kompetensi sesuai Standar 
Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SNPPDI) sampai saat ini PSPPD masih 
mengacu pada kurikulum FKUI 2005 dengan beberapa modifikasi modul integrasi keIslaman 
pada tahun 2019.  

Buku ini secara menyeluruh ditulis dengan bersumber pada Buku Panduan Penilaian Hasil 
Belajar tahun 2011, Buku Pedoman Akademik FK UIN SH, Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK), Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), 
SNPPDI dan evaluasi keseluruhan alumni dan pengguna. Buku ini, selain sebagai panduan 
fakultas bersama program studi dan Medical Education Unit menyelenggarakan kegiatan 
akademik, juga akan dimanfaatkan sebagai standar untuk evaluasi diri dan evaluasi mutu 
internal dalam melakukan perbaikan secara berkala.  

Akhir kata, buku Struktur Kurikulum 2019 FK UIN SH ini masih jauh dari sempurna, akan 
selalu ada dinamika dan perubahan. Oleh karena itu, segala saran, koreksi, dan kritik 
membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa 
mendatang. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan mempermudah usaha kita dalam 
mengembangkan kurikulum pendidikan kedokteran yang lebih baik.  

 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb 

Tim Penyusun 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 RASIONAL KEBERADAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN 
 
Berdasarkan amanat integrasi ilmu, pada tanggal 30 Desember 2002, sidang Senat 
UIN SH Jakarta mempertimbangkan pentingnya pembukaan program studi baru dalam 
bidang Kedokteran dan Kesehatan. Forum tersebut merekomendasikan pendirian 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK). Berdasarkan keputusan Senat 
tersebut, penyusunan proposal empat Program Studi yang bernaung di bawah FKIK 
mulai dirintis, yaitu Program Studi Pendidikan Dokter, Kesehatan Masyarakat, 
Farmasi, dan Ilmu Keperawatan. Pada 12 Maret 2004, dengan Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 1338/D/T/2004 Tahun 2004, tentang ijin Penyelenggaraan 
Program Studi Kesehatan Masyarakat, maka UIN SH menambah satu fakultas yaitu 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) dengan dekan pertama Prof. dr. M.K 
Tadjuddin, Sp.And. Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) berdiri atas dasar Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI 
(Dirjen Dikti) No 1356/D/T/2005 tertanggal 10 Mei 2005 dan Dirjen Kelembagaan 
Agama Islam Departemen Agama RI No DJII/123/2005 tertanggal 17 Mei 2005. Pada 
tahun akademik 2005/2006, Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) memulai tahun 
akademik perdana dengan menerima mahasiswa baru berjumlah 55 orang. Sejak 
tahun 2015 Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) berubah menjadi Program Studi 
Kedokteran dan Profesi Dokter (PSKPD) berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI (Dirjen Dikti) No 
1356/D/T/2005 tertanggal 10 Mei 2005 dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam 
Departemen Agama RI No DJII/123/2005 tertanggal 17 Mei 2005. Perpanjangan 
program studi juga telah dilakukan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia No Dj.I/410/2007 yang 
diterbitkan dengan memperhatikan surat rekomendasi Dirjen Dikti No 2757/D/T/2007 
tertanggal 14 September 2007. PSKPD telah memiliki akreditasi BAN-PT dengan hasil 
akreditasi C sejak tahun 2010, akreditasi B sejak tahun 2013, dan mendapatkan 
akreditasi B kembali di akhir tahun 2018. 
Dalam upaya meningkatkan kualitas fakultas kedokteran, maka pada tanggal 6 
Agustus 2013 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 
tentang Pendidikan Kedokteran yang salah satunya memuat pernyataan bahwa 
perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran wajib membentuk 
Fakultas Kedokteran (pasal 6). Dalam ketentuan peralihan UU No 20 Tahun 2013 
lebih jauh dijelaskan bahwa perubahan program studi kedokteran yang sudah ada 
sebelum Undang-undang dikeluarkan diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan 
Undang-undang ini paling lama 5 (lima) tahun dari sejak Undang-undang dikeluarkan 
(pasal 59). Untuk mengakomodasi Undang-undang ini, PSKPD FKIK harus berubah 
dalam waktu lima tahun menjadi Fakultas Kedokteran selambat-lambatnya sebelum 6 
Agustus 2018. Lebih jauh lagi, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 10 Tahun 
2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia juga memuat tentang 
Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter. Dalam rangka mengikuti peraturan dan 
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meningkatkan kualitas, maka pengembangan PSKPD FKIK menjadi Fakultas 
Kedokteran mutlak dilakukan.  
Pada 29 April 2015, Rektor menetapkan Tim Pembentukan Fakultas Kedokteran (FK 
UIN SH Jakarta) melalui SK Rektor Nomor 320 Tahun 2015 dengan tim yang diketuai 
oleh dr. Hari Hendarto, Ph.D, SpPD-KEMD, dan beranggotakan 7 orang dosen 
PSKPD, yaitu dr. Femmy Nurul Akbar, SpPD-KGEH, dr. Fika Ekayanti, DKK, 
M.Med.Ed, dr. Achmad Zaki, M.Epid, SpOT, dr. Risahmawati, Dr.MedSc, dr. Flori 
Ratna Sari, Ph.D, dr. Mukhtar Ikhsan, SpP(K), dan drg. Laifa Hendarmin, Ph.D. Tim 
melakukan audiensi kepada Dirjen Kelembagaan DIKTI di tahun 2015, yang 
menyatakan UIN sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Agama tidak 
membutuhkan rekomendasi DIKTI dalam pembentukan fakultas baru. Rekomendasi 
dibutuhkan langsung dari Kementerian Agama kepada Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar memperoleh persetujuan perubahan 
Organisasi dan Tata Kerja Universitas dengan adanya penambahan fakultas baru. 
Berdasarkan hasil audiensi ini, disusunlah Naskah Akademik Pemekaran PSKPD 
FKIK menjadi FK UIN Jakarta. Dokumen Naskah Akademik Pemekaran PSKPD FKIK 
menjadi FK UIN Jakarta beserta lampiran kelengkapannya diserahkan oleh tim kepada 
Universitas pada Juni 2015. Pada bulan Desember 2015, Senat Universitas 
mengeluarkan rekomendasi untuk Naskah Akademik Pemekaran PSKPD FKIK 
menjadi FK UIN Jakarta sebagai dasar pengajuan kepada Kementerian Agama dalam 
melakukan perubahan organisasi tata kerja untuk fakultas baru. Pada 10 Agustus 
2016, Rektor bersama Tim Pembentukan FK UIN Jakarta melakukan pertemuan 
dengan Kepala Kiro Kelembagaan Kementerian Agama untuk mempercepat 
pengajuan proses pemekaran PSKPD FKIK menjadi FK UIN Jakarta ke Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada 28 September 2016, semua dokumen telah 
diterima Kementerian PAN dan proses tindak lanjut berjalan hingga akhir Desember 
2016. Pada tanggal 30 Mei 2017, Tim Pembentukan FK UIN Jakarta melakukan 
audiensi dengan Menteri PAN-RB untuk menyampaikan pentingnya Pemekaran 
PSKPD FKIK menjadi FK UIN Jakarta. Setelah proses yang cukup panjang, pada 
tanggal 15 Januari 2018, Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta dengan pemisahan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan. 
Berdasarkan PMA No. 1 Tahun 2018 ini, dr. Hari Hendarto, Ph.D, SpPD-KEMD 
dilantik sebagai Dekan Pertama FK UIN Jakarta pada tanggal 27 Februari 2018 dan 
mulai bertugas sejak 1 Maret 2018. Perangkat struktural pelengkap meliputi Wakil 
Dekan, Kepala Bagian, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Sub-Bagian mulai 
bertugas sejak 1 April 2018. Sebagai fakultas baru, FK UIN Jakarta resmi beroperasi 
dan memiliki 2 (dua) program studi yaitu: (1) Program Studi Kedokteran dan (2) 
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.  
Sebagai fakultas baru, FK UIN Jakarta menetapkan visinya adalah “Menjadi Fakultas 

Kedokteran yang Otonom dan Unggul dalam Riset Integrasi Kedokteran dan 
KeIslaman di Indonesia pada tahun 2022” dengan 4 (empat) misi utama yaitu: (1) 
menyediakan akses pendidikan kedokteran yang berkualitas bagi masyarakat luas 
secara berkeadilan; (2) meningkatkan penelitian yang berbasis integrasi kedokteran 
dan keislaman yang bermutu dan unggul; (3) menghasilkan penelitian yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka 



Struktur Kurikulum 2019 
PSKed dan PSPPD 

Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

 9 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan (4) membangun kepercayaan dan 
mengembangkan kerjasama dengan lembaga nasional, regional maupun 
internasional. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi ini maka ditetapkan 8 (delapan) 
tujuan FK UIN Jakarta yaitu: (1) meningkatkan daya saing dan kompetensi lulusan 
program studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter secara nasional; (2) 
meningkatkan prestasi mahasiswa program studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi 
Dokter dalam berbagai bidang di tingkat nasional dan internasional; (3) Meningkatkan 
kinerja pendidikan dan pengajaran kedokteran yang berbasis riset, relevan dengan 
kebutuhan pengguna lulusan program studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi 
Dokter; (4) meningkatkan kinerja penelitian kedokteran dan publikasi ilmiah dan 
tanggung jawab social melalui penabdian kepada masyarakat; (5) meningkatkan 
kerjasama dan reputasi secara nasional, regional dan internasionl; (6) mewujudkan 
program studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang sehat berlandaskan 
pada penerapan Good Faculty Governance; (7) meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia untuk membangun aktivitas riset kedokteran dan publikasi ilmiah dan (8) 
mengembangkan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mewujudkan layanan 
prima, efisien dan efektif. 
 

1.2 DISTINGSI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER 

 
Kompetensi unggulan yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama yang 
menjadi kekhasan lulusan Program Studi Kedokteran meliputi: 
 
1. Dokter muslim dengan keunggulan Hajj Medicine. 

Kompetensi dokter muslim dicapai melalui penerapan pembelajaran pada tahap 
preklinik dan klinik. Pada fase preklinik muatan kompetensi dokter muslim 
(Integrated Moslem Doctor and Bioethic) ini terintegrasi pada semua modul yang 
ada dan modul Geriatric and Hajj). Sedangkan pada fase klinik muatan 
kompetensi dokter muslim terdapat di modul Dokter Muslim 4 dan 5. Pada modul 
Dokter Muslim 4 dan 5 terdapat pengalaman pembelajaran yang sangat beragam, 
misalnya dengan praktek pemulasaraan jenazah dan kunjungan ke RS Syariah. 
 
Penjabaran kompetensi dokter muslim adalah sebagai berikut: 
● Mengintegrasikan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak dalam 7 area 

kompetensi utama SKDI. 
● Mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan dengan 

berlandaskan pada sumber hukum Islam dan sumber hukum negara. 
● Mengetahui pokok-pokok ajaran Islam yang terkandung dalam Al Quran dan 

Hadis sebagai pedoman hidup seorang muslim dalam hubungannya dengan 
Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. 

● Mengembangkan aspek ubudiyah yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik pada keseharian sebagai seorang muslim dan hal-hal yang 
berfokus terutama pada profesi dokter. 

● Mengintegrasikan ayat-ayat kauniyah dan qauliyah dalam bidang kedokteran 
dan kesehatan secara komprehensif. 
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● Memberikan landasan moral keagamaan dalam pengembangan/penelitian 
ilmu dan teknologi kedokteran serta melakukan pencerahan dalam 
peningkatan iman dan taqwa melalui kajian ilmu dan teknologi kedokteran 
terkini. 

● Memberikan kontribusi nyata pada masyarakat dan menjadi teladan melalui 
sikap dan perilaku sebagai dokter muslim. 

● Menjadi penggerak dalam pembangunan kesehatan Indonesia sesuai kaidah 
Islam melalui komunikasi santun dan kepekaan terhadap tata nilai 
masyarakat. 

● Memahami masalah medis, etik maupun aspek medikolegal dalam praktik 
kedokteran dalam pandangan Islam dan hubungannya dengan keadaan 
sosial masyarakat Indonesia. 

● Memahami secara komprehensif masalah sosial berhubungan dengan agama 
yang dapat ditemukan saat menjadi seorang dokter muslim di masyarakat 
umum 

● Mampu menunjukkan keterampilan standar yang harus dimiliki seorang 
dokter muslim lulusan UIN (membaca Al-Quran, kultum, talqin, dan mengelola 
jenazah). 

● Menerapkan komunikasi efektif yang santun berlandaskan empati dan nilai 
islam serta berperilaku profesional. 

● Mengembangkan kompetensi religious medicine pada pasien penderita 
penyakit berat (stadium akhir). 

● Memahami dan menjelaskan pengelolaan rumah sakit secara syariah dan 
pelayanan terpadu kesehatan haji dan umrah 
 

2. Dokter rural 
Memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam persaingan global dengan 
kemampuan bekerja di lingkungan rural. Untuk kompetensi dokter rural ini dibagi 
menjadi 2 fase yaitu fase preklinik dan klinik. Pada fase preklinik muatan 
kompetensi dokter rural (Medicine and Society) terintegrasi pada semua modul 
dan juga terdapat pada modul Community and Family Health Oriented Program 
serta Primary and Health Care System. Mahasiswa juga akan mendapatkan 
pengalaman belajar di wahana fasilitas kesehatan primer Puskesmas dan Klinik 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat FK UIN. Untuk kompetensi dokter rural di fase 
preklinik mahasiswa diharapkan mampu: 
 
● Menjelaskan faktor-faktor non-biologis yang berpengaruh pada masalah 

kesehatan. 
● Memilih dan menerapkan strategi pengelolaan yang paling tepat berdasarkan 

prinsip kendali mutu, kendali biaya, manfaat, dan keadaan pasien serta 
sesuai pilihan pasien. 

● Mengidentifikasi kebutuhan perubahan perilaku dan modifikasi gaya hidup 
untuk promosi kesehatan pada berbagai kelompok umur, jenis kelamin, etnis, 
dan budaya. 

● Mengenal upaya kesehatan dalam bentuk khusus yang diselenggarakan 
untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri 
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terhadap lingkungan yang serba berubah secara bermakna, baik di 
lingkungan darat, laut, udara, dan kesehatan matra khusus. 

● Merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka 
promosi kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 

● Menjelaskan proses manajerial yang mencakup perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pemecahan 
masalah di komunitas dan masyarakat. 

● Membuat berbagai jenis media intervensi kesehatan yang sesuai dengan 
masalah dan sumber daya yang ada.  

● Menerapkan keterampilan dasar pengelolaan informasi untuk menghimpun 
data yang relevan. 

● Mengenal komponen masukan, proses, dan luaran yang diperlukan untuk 
mengembangkan fasilitas kesehatan. 

● Merancang fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan 
kedokteran keluarga yang sesuai kebutuhan masyarakat. 

● Mengenal kedokteran okupasi sebagai bagian dari pelayanan kedokteran 
komunitas. 

● Mengenal dasar-dasar bahaya potensial di sektor industri yang dapat 
mengganggu derajat kesehatan pekerja sebagai bagian dari komunitas. 

● Mengenal sistem jaminan pelayanan kesehatan sebagai pendukung 
pelayanan kesehatan yang berorientasi pada paradigma sehat 

  
Untuk muatan kompetensi dokter rural di fase klinik terdapat di modul Ilmu 
Kedokteran Komunitas Klinik, dengan pengalaman belajar mahasiswa bertugas di 
wahana fasilitas kesehatan primer Puskesmas dan Klinik Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat FK UIN SH. Mahasiswa juga turut mengidentifikasi masalah 
kesehatan di pondok pesantren yang dibina oleh Puskesmas setempat dan 
memberikan edukasi kepada para santri dan pengelola pondok pesantren.  
 
Untuk fase klinik kompetensi dokter rural, mahasiswa diharapkan mampu: 
● Menunjukkan profesionalisme menjalankan profesi dokter. 
● Mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat dan merencanakan, 

merancang serta mengimplementasikan penelitian/riset untuk menemukan 
jawaban dari masalah tersebut. 

● Berkomunikasi disertai empati baik verbal maupun nonverbal, mendengar 
aktif, untuk memfasilitasi pengelolaan pasien serta terciptanya kerjasama 
yang baik antara dokter pasien, keluarga, komunitas, teman sejawat dan 
tenaga profesional yang terlibat.  

● Membuat dan menggunakan rekam medis, serta memanfaatkan teknologi 
komunikasi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

● Menjelaskan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dalam komunitas 
untuk memahami secara menyeluruh masalah kesehatan. 

● Melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik yang akurat, dan pemeriksaan 
penunjang secara benar, serta menentukan dan menangani keadaan 
kegawatdaruratan maupun rujukan. 

● Menginterpretasikan data primer dari pasien serta pemeriksaan penunjang, 
menegakkan diagnosis, merencanakan dan melakukan penatalaksanaan 
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farmakologis maupun non-farmakologis, serta pencegahan dalam konteks 
klinis pada individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan. 

● Menerapkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan dengan 
mengembangkan rencana program kesehatan dan menilai pelaksanaan 
program kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer. 

● Merencanakan dan melaksanakan riset untuk menjawab/mengatasi 
permasalahan dalam masalah komunitas. 

● Melakukan penanganan standar kegawatdaruratan klinik dasar. 
● Menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi interprofesi dalam bekerja secara tim 

untuk penanganan pasien. 
● Mengelola masalah kesehatan pasien terutama di daerah suburban dan rural. 
● Menganalisis hubungan antara masalah kesehatan komunitas dan 

penanganannya menurut pandangan Islam melalui Al-Quran dan Hadist. 
 
1.3 EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY 
 

EVALUASI KURIKULUM  
 
Pada tahun 2018 dilakukan evaluasi/need assessment sehingga dilakukan 
serangkaian kegiatan revisi kurikulum yang diimplementasikan pada tahun ajaran 
2019/2020. Pelaksanaan evaluasi kurikulum dimulai dengan pembentukan tim 
pengembangan kurikulum dan sosialisasi kegiatan ini.  Pendekatan yang dilakukan 
dalam evaluasi kurikulum adalah melalui studi dokumen, focus group discussion 
(FGD), wawancara, dan penyebaran kuesioner. Informan dari proses evaluasi ini 
adalah mahasiswa preklinik, mahasiswa klinik, staf pengajar praklinik, staf pengajar 
klinik, dan pengelola serta dekanat. Hasil dari evaluasi dijadikan dasar untuk 
pengembangan kurikulum.  
Sosialisasi pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat koordinasi antara 
pengelola dan bagian, serta workshop kurikulum. Salah satu evaluasi yang dilakukan 
adalah terhadap jumlah SKS yang ada agar tidak mencapai jumlah 154 SKS selama 
pendidikan SKed, namun dapat mencapai minimal jumlah SKS yang diperkenankan, 
yaitu 144 SKS. Evaluasi menekankan tentang penguatan ilmu kedokteran dasar, 
integrasi keilmuan yang horizontal dan vertikal, integrasi kompetensi unggulan dalam 
modul dan topik longitudinal pada kurikulum. Kurikulum tingkat meso yang disusun 
menyesuaikan dengan kurikulum makro yang sudah ditetapkan oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia dan Kemenristekdikti RI. Kurikulum mikro dijabarkan dalam 
modul-modul selama pendidikan tujuh semester. 

 
TRACER STUDY 
 
Studi pelacakan (tracer study) telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2019, untuk 
mengevaluasi kinerja lulusan dengan pihak pengguna. Pengambilan sampel kuesioner 
dilakukan secara total sampling, namun hasilnya menjadi consecutive sampling, 
bergantung kepada kesediaan alumni mengisi atau merespon. Jumlah lulusan Profesi 
Dokter hingga November 2019 mencapai 605 alumni, yang sudah selesai internsip 
sekitar 330 alumni, yang sedang internship sekitar 203 alumni dan masa tunggu 
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penempatan internship  sekitar 72 alumni. Studi pelacakan dilakukan pada alumni 
yang sudah menyelesaikan internship, lulusan tahun 2011-2017. 
  
Mekanisme pelacakan 
 
Studi pelacakan dilakukan di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,   
Alumni   dan   Kerjasama;  melalui perangkat   kuesioner  menggunakan  media sosial 
google form dan whatsApp. Data dengan metode ini dapat menjaring sekitar 58% 
alumni untuk mendapatkan masukan mengenai alumni dari sudut pandang alumni 
maupun stakeholder. 
Isi kuesioner meliputi: kelanjutan studi (Magister/Sp1), status pekerjaan, nama institusi 
alumni, sebaran provinsi alumni bekerja, keterlibatan dan rencana alumni dalam 
pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik. Selain itu pula dilakukan  
pelacakan kepuasan pengguna alumni, untuk mendapatkan masukan yang dapat 
digunakan untuk perbaikan sistem pembelajaran Program Studi Kedokteran dan 
Pendidikan Profesi Dokter FK UIN SH Jakarta. 
  
Hasil Kegiatan Studi Pelacakan 
 
Hasil survei distribusi alumni dapat dilihat pada tabel 1.3.1. Alumni tersebar di 20 
provinsi (dari 28 provinsi asal). Alumni sebagian besar kembali ke daerah asal, 
dibuktikan dengan  kesesuaian  sebagian besar provinsi yang mendominasi antara 
sebaran dan asal alumni. 
  
Tabel 1.3.1. Distribusi Sebaran Alumni  
  

No. Distribusi Sebaran Alumni Persentase 

1 DKI Jakarta 37.2 

2 Jawa Barat 21.9 

3 Banten 13.6 

4 Jawa Timur 3.3 

5 Sumatera Selatan 1.0 

6 Kepulauan Riau 5.3 

7 Jawa Tengah 1.7 

8 Nanggroe Aceh Darussalam 7.6 

9 Kalimantan Timur 1.3 

10 Sumatera Barat 1.0 

11 DI Yogyakarta 0.7 
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12 Nusa Tenggara Barat 1.3 

13 Lampung 0.7 

14 Sulawesi Selatan 0.3 

15 Gorontalo 0.3 

16 Jambi 0.3 

17 Bangka Belitung 0.3 

18 Sulawesi Tenggara 0.3 

19 Nusa Tenggara Timur 0.3 

20 Papua 1.0 

21 Palestina 0.3 

  
Hasil survey status jenis pekerjaan alumni, 100% pekerjaan alumni sesuai bidang ilmu 
kedokteran. Status jenis pekerjaan alumni dapat dilihat pada gambar menunjukkan 
persentase terbanyak adalah pegawai tidak tetap institusi baik institusi swasta mau 
negeri.Umumnya bekerja di Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Poskestren (Pos 
Kesehatan Pesantren). Sebagian besar bekerja lebih dari satu institusi. Ada 2 orang 
yang bekerja sebagai konsultan kesehatan melalui media on-line, mengikuti 
perkembangan digitalisasi kesehatan dalam generasi milenial 4.0. 
             
Pelacakan dilakukan pula kepada pengguna alumni untuk mendapatkan masukan 
yang dapat digunakan untuk perbaikan capaian program kerja PSKPPD. Kuesioner 
tersebut meliputi evaluasi sikap dan kompetensi alumni mengenai integritas, 
profesionalisme dalam pekerjaan, kemampuan bahasa Inggris, kepemimpinan, 
teknologi informasi, kerjasama tim, komunikasi, komitmen, kepercayaan diri, 
keagamaan dan kepuasan pengguna alumni pada survey 2017 dapat dilihat dalam 
tabel dibawah. Hasil survey pada tahun 2019 terhadap penilaian kinerja alumni secara 
keseluruhan dengan tingkat sangat baik 77% dan baik 23%. Dalam hal ini ada 
peningkatan tingkat kepuasan dari survey sebelumnya. Alumni yang bekerja dalam 
satu institusi berdasarkan pimpinan pengguna alumni, dengan jumlah 1 alumni 55% 
dan jumlah lebih dari satu alumni 45%. Hal ini menunjukkan bahwa alumni sudah 
membangun jejaring di tempat alumni bekerja. Masa kerja alumni di institusi dari hasil 
pelacakan pengguna alumni, 50% sudah bekerja di bawah 3 tahun, 41% sudah 
bekerja 3-6 tahun dan 9% lebih dari 6 tahun. Prodi Profesi Dokter FK UIN SH 
meluluskan Dokter pertama kali di tahun 2011, masa internship 2 tahun, setelah itu 
diperkirakan alumni sudah bekerja maksimal sekitar maksimal 6-7 tahun. Hasil survei 
ini menunjukkan bahwa alumni cepat mendapat pekerjaan dan komitmen bekerja di 
suatu institusi. 
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Tabel 1.3.2 Data Kepuasan Pengguna Alumni (survey 2017) 
  

Kualitas Lulusan Sangat Baik Baik Cukup 

Integritas 48.5 % 51.5%   

Profesionalisme 48.5 % 48.5 % 3% 

Bahasa Inggris 12% 85% 3% 

Teknologi Informasi 21 % 76% 3% 

Komunikasi 45.5% 54.5 %   

Kepemimpinan 12% 82% 6% 

Kerjasama Tim 33.3 % 63.7% 3% 

Percaya Diri 36.4% 63.6%   

Keagamaan 54.5 % 45.5%   

Stakeholders Sangat Puas Puas Cukup Puas 

Kepuasan Pengguna 6% 79% 15% 

  
 
Tindak Lanjut dari Hasil Kegiatan Pelacakan 
 
Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa kualitas lulusan FK UIN SH baik dan sangat 
baik dinilai oleh pengguna. Informasi yang diberikan oleh pengguna alumni adalah 
alumni mampu mendiagnosa dengan cepat dan tepat; didikan Prodi FK UIN SH  
berkualitas tinggi, akhlak dan empatinya tinggi, attitude baik semua; dipertahankan 
metode pengajaran untuk mencetak lulusan berkualitas; kepribadian baik, ramah, 
sopan terhadap semua karyawan dan pasien, taat agama, berinovasi dalam 
pelayanan kesehatan dan menjadi motivator untuk karyawan lainnya. 
  
Perbaikan proses pembelajaran 
 
Dari informasi yang diperoleh dari pengguna alumni, perlu dipertahankan kualitas 
lulusan dengan meningkatkan proses pendidikan yang lebih baik lagi dan 
penambahan materi yang diperlukan di institusi alumni bekerja dan mengikuti 
perkembangan kebutuhan saat ini. Sesuai saran dari pengguna alumni antara lain: 
terus tingkatkan kualitas, promosi Prodi FK UIN SH Jakarta lebih digaungkan lagi 
karena banyak dokter senior di luar Jawa yang awam terkait info bahwa UIN 
menyelenggarakan pendidikan kedokteran; lebih ditingkatkan lagi teamwork, 
mengadakan seminar-seminar, membuka program pendidikan lanjutan (Spesialis dan 
magister), pertemuan alumni secara berkala, dalam pembelajaran ditambahkan 
materi ANEKA (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti-
korupsi). 
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Masukan dari hasil tracer study yaitu keterlibatan alumni dalam memberi pelatihan 
dan motivasi adik-adik mahasiswa PSKPPD, mengenal tentang Doctor’s career dan 

keinginan menjadi staf pengajar dan dosen di almamater; fasilitator atau pembicara 
seminar/workshop yang diadakan oleh Prodi FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Salah satu alumni dan tim sedang merintis usaha di bawah nama PT. Karya Digital 
Masa Kini yang fokus bergerak dalam bidang Pendidikan Kedokteran, target tahun 
2020 akan launching platform digital dan dengan platform ini diharapkan bisa ikut 
berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia., salah 
satunya di prodi FK UIN SH Jakarta. 
  
Himpunan Alumni  
 
Lulusan Program Studi Pendidikan Kedokteran dan Profesi Dokter (PSKPPD) 
tergabung dalam Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah (IKALUIN). Lulusan program 
studi mempunyai ikatan alumni yang tergabung dalam i-DOMAIN (Ikatan Dokter 
Muslim Alumni UIN Syarif Hidayatullah). i-DOMAIN merupakan ikatan alumni lulusan 
PSKed dan PSPPD FK UIN Syarif Hidayatullah  Jakarta  yang  terbentuk  sejak  
angkatan  pertama  lulus  pada  saat  masih bergabung dengan FKIK (buku i-
DOMAIN). Alumni yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki tanggung 
jawab terhadap perkembangan almamaternya, dan kelangsungan hidup bangsa dan 
negara Republik Indonesia. i-DOMAIN memiliki kepengurusan  yang  mengatur  
semua  kegiatan  alumni,  baik  internal  alumni maupun kegiatan eksternal. Saat ini i-
DOMAIN sudah berumur 8 tahun dan diketuai oleh dr. Surya Seftiawan Pratama. 
Kegiatan eksternal alumni terdiri dari kegiatan pengabdian masyarakat dan kegiatan 
alumni untuk almamater. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan alumni adalah 
silaturahmi i-Domain, Dosen dan Mahasiswa. Alumni juga berperan dalam 
memberikan informasi   kegiatan   juga   sebagai   upaya   pengembangan   jejaring   
i-Domain kepada masyarakat luas melalui media dan jaringan sosial yang ada. 
Kegiatan rutin lain yang dilakukan alumni adalah baksos dan seminar i-Domain 
bersama mahasiswa (dokumen bukti). Hasil data tracer study, keterlibatan alumni 
dalam pengembangan prodi FK UIN Syarif Hidayatullah  Jakarta sekitar 38%. Alumni 
angkatan pertama lulusan PSKPPD FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diperkirakan 
sekarang berusia sekitar 32 tahun. Alasan belum terlibat dalam kegiatan 
pengembangan prodi 48% dibatasi oleh jarak dan waktu yang terbatas, 40% sedang 
meniti karir dan 12% membina keluarga. Sebagian besar alumni berada di luar 
Jakarta dan di luar Pulau Jawa dan sekitar 23% alumni melanjutkan studi lanjut ke 
program spesialis dan magister menyebabkan belum maksimal alumni dalam 
pengembangan prodi secara langsung.  
  
Keterlibatan alumni dalam kegiatan akademik dan non-akademik 
 
Alumni juga terlibat dalam kegiatan akademik dan non-akademik seperti di bidang 
akademik berperan serta sebagai narasumber modul, fasilitator diskusi kelompok, 
tutor KKD, penanggungjawab OSCE dan SOCA lokal, penguji dan pelatih pasien 
simulasi kegiatan OSCE UKMPPD. Alumni berkontribusi dalam kegiatan 
pembelajaran Prodi FK UIN SH Jakarta terhadap penyediaan fasilitas tempat institusi 
mereka bekerja, dan mendampingi mahasiswa untuk kegiatan kunjungan ke 
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pesantren umum dan geriatri yang merupakan salah satu unggulan PSKPPD FK UIN 
SH Jakarta, dalam modul Community Medicine (Lampiran SK Dekan terkait 
keterlibatan alumni dalam pembelajaran). Bidang Non-akademik, alumni menjadi 
narasumber kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi 
mahasiswa.  

  
Tabel Kontribusi Alumni 
 

Deskripsi Kontribusi Alumni Kegiatan Akademik 

Fasilitas Akademik Jejaring  Dana 

Narasumber kuliah  √    

Narasumber praktikum  √    

Fasilitator diskusi kelompok   √    

Tutor Ketrampilan Klinik 
Dasar 

 √    

Penaggungjawab Modul  √    

Penanggungjawab OSCE 
dan SOCA lokal 

 √    

Penguji OSCE lokal dan 
UKMPPD 

 √    

Pelatih pasien simulasi  
kegiatan OSCE UKMPPD 

 √    

Sumbangan buku guna 
melengkapi fasilitas 
perpustakaan 

√     

Pendampingan kunjungan  
mahasiswa di kegiatan 
Modul Comunity Medicine 

 √    

Memberikan fasilitas 
pembelajaran berupa TV  

√     

Deskripsi Kontribusi Alumni Kegiatan Non-Akademik 

Fasilitas Non 
Akademik 

Jejaring Dana 

Narasumber Pembekalan 
pada mahasiswa baru di 
kegiatan PBAK 

 √    

Narasumber kegiatan 
DEMA 

 √    
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Narasumber kegiatan 
USMR 

 √    

Narasumber kegiatan 
CIMSA 

 √    

Narasumber kegiatan 
IMEXO 2019 

 √    

Mensposori kegiatan 
kemahasiswaan 

   √ 

Saresehan alumni 2018   √   

Saresehan alumni 2019   √   

Sumbangan Al Qur’an √     

Tim Pemeriksaan 
Kesehatan   

 √    

Alumni enumerator 
penelitian kerjasama FK 
dan Kemenkes dalam 
pengembangan pesantren 
sehat 

 √    

 
 
1.4 PROSES PERUBAHAN KURIKULUM 

Kurikulum yang digunakan oleh PSKed dan PSPPD FK UIN SH Jakarta adalah 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Penggunaan KBK ini mematuhi amanat SK 
Dirjen Dikti No.1386/D/T/2004 mengenai paradigma baru dalam pendidikan 
kedokteran, yang menyebutkan bahwa program studi kedokteran dasar dilandasi atau 
mengacu kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk dokter pelayanan primer 
dengan pendekatan dokter keluarga. Agar KBK dapat terimplementasi dengan baik, 
tanpa mengesampingkan kearifan lokal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka 
mulai tahun ajaran 2012/2013 PSKed dan PSPPD FK UIN SH Jakarta menggunakan 
kurikulum baru yang disebut sebagai Kurikulum 2012, setelah sebelumnya sejak tahun 
2005 menggunakan Kurikulum Fakultas (KURFAK) 2005 yang dikembangkan oleh 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sebagai fakultas pengampu. 
Perbedaan antara kedua kurikulum tersebut adalah, kurikulum 2012 lebih 
menekankan pada pembelajaran ilmu kedokteran dasar dan penguatan kompetensi 
lokal seperti kegawatan, dokter rural, dan dokter muslim. Namun isi dan struktur modul 
antara kedua kurikulum tersebut tidak jauh berbeda. Sejak tahun ajaran 2015/2016, 
sesuai dengan Surat Edaran Warek 1 maka ditambahkan mata kuliah dasar umum 
(MKDU) pada kurikulum 2012, selanjutnya disebut dengan Kurikulum 2015. 

Kurikulum 2015 akan digunakan oleh mahasiswa angkatan 2015 dan seterusnya. 
Kurikulum 2012 akan digunakan mulai dari mahasiswa angkatan 2012-2014, 
sedangkan angkatan 2011 dan sebelumnya masih tetap menggunakan KURFAK FKUI 
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2005. Dengan demikian terdapat tiga kurikulum yang berjalan bersamaan sejak tahun 
ajaran 2015/2016 hingga angkatan 2011 menyelesaikan pendidikan di Program Studi 
Kedokteran FK UIN SH. Pada tahun ini akan berjalan kurikulum baru hasil evaluasi 
kurikulum 2012, yaitu Kurikulum 2019 yang akan diikuti oleh mahasiswa angkatan 
2019 dan setelahnya. 

Secara umum, tahap pendidikan di FK UIN SH Jakarta dibagi menjadi dua tahap, yaitu 
tahap akademik dan profesi. Setiap tahap pendidikan tersusun atas modul-modul yang 
berlangsung antara 2-10 minggu. Pada kurikulum 2012 dan 2015, tahap 
akademik/preklinik diisi dengan general education, integrated normal system, basic 
paraclinical sciences pada semester 1 dan 2, yang merupakan modul-modul yang 
menjadi dasar pemahaman ilmu kedokteran dasar. Modul kedokteran dasar ini harus 
dilalui agar dapat masuk pada integrated organ-based pathological system pada 
semester 3-7 yang merupakan kelanjutan dari modul-modul tahun pertama. Pada 
modul lanjutan ini mahasiswa dapat mengintegrasikan ilmu kedokteran dasar yang 
telah diperolehnya pada tahun pertama dengan permasalahan klinis. Total tahap 
preklinik adalah 144-153 SKS (setara jenjang S1 atau Sarjana Kedokteran) yang 
diselesaikan pada akhir semester tujuh, sedangkan tahap profesi terdiri atas 66 SKS 
yang diselesaikan hingga semester sebelas. Sedangkan pada KURFAK FKUI 2005 
tahap sarjana diselesaikan di tengah-tengah semester delapan ketika mahasiswa 
sudah berada pada tahap profesi (132 SKS di tahap akademik, 28 SKS di tahap 
profesi) kemudian 42 SKS dalam tahap profesi diselesaikan pada semester sebelas. 
Masa studi tahap akademik/preklinik minimal 3,5 tahun dan maksimal 6 tahun, 
sedangkan tahap profesi dokter minimal 2 tahun dan maksimal 3 tahun. 
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BAB II 
PROFIL PROGRAM STUDI 

 
Sesuai Surat Keputusan Rektor No. 249 Tahun 2018 tentang Program Studi di Fakultas 
Kedokteran UIN SH Jakarta, profil program studi adalah sebagai berikut 

 
2.1 NAMA PROGRAM STUDI 

 
Program Studi di FK UINSH Jakarta terdiri dari 2 (dua) Program Studi, yaitu Program 
Studi Kedokteran (PSKed) untuk tahap akademik dan Program Studi Pendidikan 
Profesi Dokter (PSPPD) untuk tahap profesi. 
   

2.2 KODE PROGRAM STUDI PD DIKTI 
 
Kode PSKed adalah 11201 dan kode PSPPD adalah 11901 
 

2.3 JENJANG  
 

Jenjang pendidikan PSKed adalah S-1 dan jenjang pendidikan PSPPD, yang 
merupakan kelanjutan dari S-1, adalah Profesi  

 
2.4 GELAR AKADEMIK 

 
Gelar akademik PSKed adalah Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan gelar akademik 
PSPPD adalah Dokter (dr.) 
 

2.5 SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI 
 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta resmi menjadi Universitas Islam Negeri 
(UIN) dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 031 Tahun 2002. Dengan 
perubahan status ini diharapkan UIN Jakarta sebagai universitas dengan historis 
keIslaman yang kuat dapat menjadi pelopor menuju universitas riset yang unggul dan 
kompetitif. Amanat lain dari perubahan status IAIN menjadi UIN adalah menjadi 
pelopor pengembangan integrasi ilmu yang dapat mengintegrasikan ilmu agama dan 
ilmu lainnya.  
Berdasarkan amanat integrasi ilmu, pada 12 Maret 2004, UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta menambah satu fakultas yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
(FKIK) yang terdiri dari 4 program studi yaitu Program Studi Pendidikan Dokter 
(PSPD), Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Studi Farmasi dan Program 
Studi Keperawatan dengan dekan pertama adalah Profesor dr. M.K. Tadjudin. PSPD 
berdiri atas dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 
Pendidikan Nasional RI (Dirjen Dikti) No 1356/D/T/2005 tertanggal 10 Mei 2005 dan 
Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No DJII/123/2005 
tertanggal 17 Mei 2005. Perpanjangan program studi juga telah dilakukan dengan 
adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama 
Republik Indonesia No Dj.I/410/2007 yang diterbitkan dengan memperhatikan surat 



Struktur Kurikulum 2019 
PSKed dan PSPPD 

Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

 21 

rekomendasi Dirjen Dikti No 2757/D/T/2007 tertanggal 14 September 2007. PSPD 
telah memiliki akreditasi BAN-PT dengan hasil akreditasi C sejak tahun 2010 dan 
akreditasi B sejak tahun 2013. 
Pada 29 April 2015, Rektor menetapkan Tim Pembentukan Fakultas Kedokteran UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta melalui SK Rektor Nomor 320 Tahun 2015. Tim diketuai 
oleh dr. Hari Hendarto, Ph.D, SpPD-KEMD, dan beranggotakan 7 orang dosen yaitu, 
dr. Femmy Nurul Akbar, SpPD-KGEH, dr. Fika Ekayanti, DKK, M.Med.Ed, dr. Achmad 
Zaki, M.Epid, SpOT, dr. Risahmawati, Dr.Med.Sc, dr. Flori Ratna Sari, Ph.D, dr. 
Mukhtar Ikhsan, SpP(K), dan drg. Laifa Hendarmin, Ph.D. Tim ini dibentuk dalam 
rangka pemekaran FKIK menjadi Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Ilmu 
Kesehatan (FIKES). Pemekaran Fakultas dilakukan dengan pertimbangan adanya 
amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 
6 mengenai kewajiban membentuk Fakultas Kedokteran selambat-lambatnya 5 tahun 
sejak UU diundangkan (maksimal 6 Agustus 2018), serta Peraturan Konsil Kedokteran 
Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia, 
sehingga dengan adanya Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter dapat 
mengembangkan diri menjadi Fakultas Kedokteran. Pada bulan Juni 2015, dokumen 
Naskah Akademik pembentukan Fakultas Kedokteran beserta lampiran 
kelengkapannya diserahkan oleh tim kepada Universitas. Pada bulan Desember 2015, 
Senat Universitas mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pengajuan kepada 
Kementerian Agama untuk perubahan organisasi tata kerja untuk beberapa fakultas 
baru. Pada tanggal 10 Agustus 2016, Rektor bersama tim Pembentukan Fakultas 
Kedokteran melakukan pertemuan dengan Kementerian Agama RI untuk 
mempercepat pengajuan proses ke Kementerian PAN. Pada tanggal 28 September 
2016, dokumen telah masuk di Kementerian PAN. 
Pada tanggal 15 Januari 2018, diterbitkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 
Tahun 2018 oleh Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta dengan pemisahan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu 
Kesehatan. 
Pada tanggal 27 Februari 2018, dr. Hari Hendarto, Ph.D, SpPD-KEMD dilantik 
sebagai dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah dan mulai bertugas sejak 
1 Maret 2018. Perangkat struktural lainnya mulai bertugas sejak 1 April 2018. Sejak 
itu, Fakultas Kedokteran mulai mandiri dan terdiri dari 2 program studi, yaitu Program 
Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter. 
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BAB III 
LANDASAN KURIKULUM 

 
 

3.1 LANDASAN YURIDIS 
 

Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri SH Jakarta tahun 2020 ini 
berlandaskan pada: 
 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran, 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500), 

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa, 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, 

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pemisahan Fakultas 
Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan 

11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar 
Kompetensi Dokter Indonesia, 

12. Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
Tahun Akademik 2020/2021, 

13. Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta tahun 2018-2022. 
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3.2 LANDASAN TEORITIS 

Kurikulum Fakultas Kedokteran UIN SH Jakarta dikembangkan berdasarkan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan pendekatan dasar dari beberapa teori 
belajar. KBK menerapkan paradigma pendidikan kedokteran yaitu Student centred, 
Problem based, Integrated, Community-based, Elective, dan Systematic (SPICES) 
(Harden dkk, 1984), serta memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi dari 
fakultas. 

KBK dirancang melalui proses awal dengan dimulainya perumusan kompetensi yang 
harus dimiliki oleh seorang lulusan sebagai dokter dalam konteks pekerjaannya. 
Berdasarkan kompetensi tersebut, dirancang pengalaman belajar yang dapat 
mencapai kompetensi tersebut. Konsil Kedokteran Indonesia telah menentukan tujuh 
area kompetensi dokter Indonesia yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan 
fungsi seorang dokter ketika bekerja pada layanan primer (Konsil Kedokteran 
Indonesia, 2012). Tujuh area kompetensi tersebut adalah Profesionalitas yang Luhur, 
Mawas Diri dan Pengembangan Diri, Komunikasi Efektif, Pengelolaan Informasi, 
Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, Keterampilan Klinis, dan Pengelolaan Masalah 
Kesehatan. Kompetensi dokter Indonesia ini telah dijabarkan secara lengkap di dalam 
buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Buku ini merupakan rujukan 
utama dalam penyusunan kurikulum. 

Kompetensi lain yang menjadi acuan adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI). Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan 
ketrampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 
Pada bidang pendidikan kedokteran tahap akademik (sarjana kedokteran) harus 
mencapai kompetensi level 6, yaitu: mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, 
manfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural Pada bidang 
pendidikan kedokteran tahap profesi (dokter) harus mencapai kompetensi level 7, 
yaitu: mengelola sumber daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk 
pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan 
monodisiplin. 

Paradigma pendidikan kedokteran yaitu Student-Centered, Problem-Based, 
Integrated, Community-Based, Elective, dan Systematic (SPICES) (Harden dkk, 1984) 
menempatkan mahasiswa sebagai subjek yang harus aktif dan bertanggung jawab 
atas proses belajarnya sendiri. Mahasiswa adalah figur kunci/utama dalam proses 
pembelajaran dan dalam posisi minimal ketergantungannya pada staf pengajar. 
Proses penting dalam pendekatan problem-based learning dimulai ketika mahasiswa 
mengidentifikasi masalah dalam pemicu berdasarkan pengetahuan dasar mereka, 
kemudian membuat hipotesa, menganalisis, dan mencari jawaban atas masalah yang 
ada. Selama proses menganalisis dan mencari jawaban, maka akan tumbuh rasa 
keingintahuan mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut karena merasa pengetahuan 
awal yang dimilikinya masih sangat sedikit dan tidak dapat menjawab masalah yang 
ada. Hal ini akan mendorong mahasiswa untuk mencari sumber-sumber yang 
dibutuhkan untuk mengatasinya. Integrasi keilmuan diterapkan secara horizontal dan 
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vertikal melibatkan semua cabang ilmu kedokteran, baik ilmu kedokteran dasar, ilmu 
kedokteran paraklinik, dan ilmu kedokteran klinik, serta ilmu bioetika humaniora. 
Setting selama pendidikan adalah masalah kesehatan komunitas, bukan lagi semata-
mata masalah kesehatan di rumah sakit. Pada pendekatan elektif, mahasiswa 
mempunyai kesempatan untuk mempelajari lebih dalam materi yang menjadi minat 
mereka. Sistematika kurikulum yang terstruktur berdasarkan sistem organ, dan 
kurikulum spiral akan semakin memperkuat pembentukan kemampuan kognitif, skill, 
serta sikap secara simultan. 

Prinsip-prinsip teori belajar yang mendasari kurikulum ini adalah: 

1. Constructivism 
Proses belajar melibatkan konstruksi yang bermakna dari pengalaman melalui 
reflektif kritis dari mahasiswa dan memberikan kesempatan pada mahasiswa 
untuk membentuk pengetahuan mereka sendiri berdasarkan prior knowledge 
serta menggunakan pengetahuan tersebut dalam membuat keputusan dan 
menyelesaikan masalah. Staf pengajar adalah pendamping mahasiswa dan mitra 
selama proses belajar. 

2. Adult Learning 
Mahasiswa sebagai pembelajar dewasa mempunyai tanggung jawab untuk 
mengatur proses belajarnya sendiri (self-directing). Mereka mengidentifikasi 
pengetahuan yang dibutuhkan untuk diterapkan pada masalah yang ada dan 
mengembangkan motivasi internal untuk belajar 

3. Behaviorism 
Pendekatan behaviorisme yang menempatkan staf pengajar sebagai model dasar 
masih diterapkan, terutama pada pembelajaran yang mempunyai sasaran 
perubahan perilaku dan keterampilan medis dasar. Staf pengajar akan 
memperagakan perilaku dan keterampilan tertentu kemudian mahasiswa akan 
mengobservasi serta menerapkannya. 

4. Humanism 
Potensi maksimal pada individu akan difasilitasi dalam kurikulum. Proses belajar 
adalah karakteristik alami dari manusia. Mahasiswa akan lebih didengar 
aspirasinya, umpan balik untuk perbaikan kurikulum. 

5. Experiential Learning 
Pengalaman aktual adalah bagian dari proses belajar. Hal ini akan membentuk 
konstruksi kognitif dari mahasiswa. Mahasiswa akan dihadapkan pada kasus-
kasus yang sesuai dengan real situation nanti pada saat mereka menjadi dokter. 

Strategi penyusunan kurikulum meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, 
monitoring, dan evaluasi. Pada tahap analisis dilakukan evaluasi pelaksanaan 
kurikulum sebelumnya melalui wawancara pada mahasiswa, dosen, serta pengguna. 
Selain itu dilakukan analisis kebutuhan mengenai kompetensi lulusan. Pada saat 
mendesain dan pengembangan, dilakukan pemetaan serta penentuan fase 
pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan capaian belajar dalam fase dan 
penentuan tema modul. Daftar masalah, daftar penyakit, daftar keterampilan dalam 
SKDI dipetakan dalam tiap-tiap modul. Monitoring dan evaluasi kurikulum 
dilaksanakan secara berkala maksimal setiap tiga tahun.  
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3.3 MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA 
  

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus 
Merdeka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Fakultas Kedokteran Universitas 
Islam Negeri SH Jakarta memfasilitasi hak mahasiswa kedokteran tahap akademik 
maupun tahap profesi untuk mengikuti program tersebut. Program Merdeka Belajar – 
Kampus Merdeka ini meliputi 13 (tiga belas) modul tahap akademik dan 19 (sembilan 
belas) modul tahap profesi sebagai berikut: 

  

NO SEMESTER KODE MODUL SKS 

TAHAP AKADEMIK 

1 1 BHS3122 ENGLISH 3 

2 1 BHS2131 ARABIC                3 

3 1 SAR2001 PRACTICAL QIRAAT 1 

4 2 POL3017 PANCASILA 2 

5 2 SAG3084 ISLAMIC STUDIES, BASIC 2 

6 2 SAR5054 PRACTICAL IBADAH       1 

7 3 BHS5007 BAHASA INDONESIA 3 

8 3 SAG3070 ISLAMIC STUDIES, INTERMEDIATE 2 

9 3 POL3045 CIVIC EDUCATION 
(KEWARGANEGARAAN) 

2 

10 4 SAG2002 ISLAM & SCIENCE 3 

11 5 DOK4021 SOFT SKILLS, BASIC 2 

12 6 DOK4027 SOFT SKILLS, INTERMEDIATE 2 

13 7 DOK4028 ELECTIVE (UNDERGRADUATE) 2 

SKS TOTAL 30 

TAHAP PROFESI 

1 8,9,10,11 
 

DOK5001 HEALTHY SANTRI 2 

2 DOK5002 SHARIA HOSPITAL 2 

3 DOK5003 ELECTIVE (CLERKSHIP) 2 

4 DOK5004 NEUROLOGY 2 
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5 DOK5005 OPHTHALMOLOGY 2 

6 DOK5006 EAR, NOSE AND THROAT 2 

7 DOK5007 DERMATOVENEREOLOGY 2 

8 
DOK5008 

FORENSIC MEDICINE AND 
MEDICOLEGAL 

2 

9 DOK5009 PSYCHIATRY 2 

10 DOK5010 GERIATRIC MEDICINE 2 

11 DOK5011 EMERGENCY MEDICINE 2 

12 DOK5012 CARDIOLOGY & ACLS 2 

13 DOK5013 ANAESTHESIA 2 

14 DOK5014 RESPIRATORY MEDICINE 2 

15 DOK5015 INTERNAL MEDICINE 8 

16 DOK5016 PAEDIATRICS 8 

17 DOK5017 SURGERY & ATLS 8 

18 DOK5018 OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 8 

19 
DOK5019 

COMMUNITY MEDICINE (CLINICAL 
ROTATION) 

6 

SKS TOTAL 66 

 
Bentuk Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan pembelajaran program kampus merdeka tahap akademik maupun profesi 
yang difasilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri SH Jakarta ini dapat 
berupa sebagai berikut: 
1. Kuliah, 
2. Pertukaran mahasiswa, 
3. Proyek kemanusiaan atau community development, 
4. Riset, 
5. Rintisan wirausaha, 
6. Magang atau praktik kerja, 
7. Belajar mandiri. 
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Persyaratan 
 
Persyaratan untuk mengikuti program kampus merdeka : 
1. Mahasiswa berstatus aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri SH 

Jakarta, 
2. Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil untuk tahap akademik adalah 20 (dua 

puluh) SKS, 
3. Kegiatan pembelajaran kampus merdeka untuk tahap akademik tidak boleh 

mengorbankan kegiatan pembelajaran yang wajib diikuti dalam modul yang 
sedang berjalan, 

4. Program kampus merdeka hanya bisa dilaksanakan di mitra yang telah memiliki 
perjanjian kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri SH 
Jakarta. 

  
Mitra  
 
Mitra yang dapat disertakan dalam program kampus merdeka adalah : 
1. Program studi S1 yang berada di bawah semua fakultas di dalam Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk modul nomor 1 sampai dengan 
10 dan nomor 13 tahap akademik, 

2. Organisasi kemahasiswaan resmi atau unit kegiatan mahasiswa resmi di 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk modul nomor 11 dan 
12 tahap akademik, 

3. Program studi profesi fakultas kedokteran di luar Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta untuk modul nomor 1 tahap profesi, 

4. Rumah sakit, sekolah dasar dan menengah, organisasi nirlaba, perusahaan, 
pusat penelitian atau dinas kesehatan yang telah menjadi mitra untuk modul 
nomor 1 tahap profesi. 

  
Mekanisme 
 
Mekanisme program kampus merdeka yang difasilitasi Fakultas Kedokteran 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
1. Perencanaan 

a) Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis atas persetujuan dosen 
pembimbing akademik untuk mengikuti program kampus merdeka selambat-
lambatnya 6 bulan sebelumnya kepada Fakultas Kedokteran Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

b) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
akan menghubungi institusi yang dituju untuk diajak bekerjasama menjadi 
mitra program kampus merdeka. 

c) Calon mitra akan membuat perjanjian kerjasama tertulis dengan Fakultas 
Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, termasuk 
tentang bentuk dan isi kegiatan pembelajaran maupun pembiayaan. 
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2. Pelaksanaan 
a) Pelaksanaan program kampus merdeka sesuai dengan perjanjian 

kerjasama, termasuk aspek penilaian (assessment). 
b) Kegiatan akan disupervisi oleh seorang karyawan atau dosen yang mewakili 

mitra dan dosen yang ditunjuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

3. Evaluasi 
a) Setiap akhir program dilakukan evaluasi oleh kedua belah pihak. 
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BAB IV 
STRUKTUR KURIKULUM 

 
 

4.1 VISI, MISI DAN TUJUAN 
 
VISI 
Menjadi Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter 
yang otonom dan unggul dalam riset integrasi kedokteran dan keislaman di Indonesia 
pada tahun 2022. 

MISI 
1. Menyediakan akses pendidikan kedokteran yang berkualitas bagi masyarakat 

luas secara berkeadilan   

2. Meningkatkan riset yang berbasis integrasi kedokteran dan keislaman yang 

bermutu dan unggul.   

3. Menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan 

pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat

  

4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga 
nasional, regional maupun internasional.  
 

TUJUAN 
1. Meningkatnya daya saing dan kompetensi lulusan dokter Fakultas Kedokteran 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara nasional.   

2. Meningkatnya prestasi mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta dalam berbagai bidang di tingkat nasional dan internasional.   

3. Meningkatnya kinerja pendidikan dan pengajaran kedokteran yang berbasis riset 
dan relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan dokter Fakultas Kedokteran 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.   

4. Meningkatnya kinerja penelitian kedokteran, publikasi ilmiah dan tanggung 

jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat.   

5. Meningkatnya kerjasama dan reputasi secara nasional, regional dan 

internasional.   

6. Terwujudnya Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter FK 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sehat berlandaskan pada penerapan Good 

University Governance.   

7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk membangun aktivitas riset 

kedokteran dan publikasi ilmiah.   

8. Berkembangnya sarana prasarana yang berkualitas dalam mewujudkan 
pelayanan prima, efisien dan efektif. 
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4.2 STRATEGI DAN UNIVERSITY VALUE 

 
Nilai-nilai inti universitas (core values) adalah kumpulan nilai yang diyakini dan dijiwai 

oleh UIN Jakarta dan harus dijadikan landasan moril dalam penyusunan kurikulum 
setiap program studi. Nilai inti universitas meliputi : 
1. Knowledge yang mengisyaratkan bahwa UIN Jakarta menempatkan pencapaian 

pengetahuan sebagai kunci. 
2. Piety dimaksudkan sebagai komitmen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam 

mengembangkan kesalehan individual dan sosial sivitas akademika 
3. Integrity dimaksudkan sebagai strategi membangun karakter sivitas akademika 

yang berperadaban dan bermoral tinggi. 
 
4.3 PROFIL LULUSAN 

 
Profil lulusan sarjana dan dokter produk kurikulum pendidikan dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Negeri SH Jakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut: 
 
TAHAP AKADEMIK 
 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 
1 Akademisi 

(pendidik/peneliti) 
Sarjana dengan kemampuan kerja, penguasaan 
pengetahuan, dan tanggung jawab sebagai pendidik 
dan peneliti dalam ilmu kedokteran yang memiliki 
kemampuan literasi di bidang sains, finansial, sosial 
budaya, dan teknologi informasi dan digital, serta 
mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi 
permasalahan kesehatan yang kompleks di era 
global maupun dalam penyelenggaraan pendidikan. 

2 Manajer Sarjana dengan kemampuan kerja dan penguasaan 
pengetahuan dalam ilmu kedokteran  yang memiliki 
tanggung jawab dan kemampuan sebagai manajer 
untuk bekerja sama dengan pihak lain baik di dalam 
maupun di luar sistem pelayanan kesehatan untuk 
mengatasi masalah kesehatan. 

3 Komunikator Sarjana yang memiliki kemampuan kerja dan 
penguasaan pengetahuan dalam ilmu kedokteran, 
serta tanggung jawab untuk melakukan promosi 
kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan 
komunitas agar memiliki gaya hidup sehat. 

4 Agen perubahan dan 
penggerak 
masyarakat 

Sarjana yang memiliki kemampuan kerja, 
penguasaan pengetahuan, dan tanggung jawab 
dalam ilmu kedokteran  yang mampu menjadi agen 
perubahan dan penggerak masyarakat berdasarkan 
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etika dengan berperan sebagai pemimpin yang 
mampu mengidentifikasi kebutuhan kesehatan di 
sekitarnya serta memiliki solusi untuk meningkatkan 
derajat kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. 

 
 
TAHAP PROFESI 
 

No Profil Lulusan Deskripsi Profil Lulusan 
1 Praktisi/Klinisi Dokter yang mampu memberikan pelayanan 

kesehatan yang holistik dan komprehensif 
berdasarkan bukti terbaik secara profesional, disertai 
keimanan dan ketakwaan pada Tuhan YME, pribadi 
berkarakter, akhlak mulia, beretika, berbudi pekerti, 
dan menjunjung tinggi moralitas, sebagai pembelajar 
sepanjang hayat, bertanggung jawab sosial, cinta 
tanah air, dan berkomitmen untuk menyehatkan 
kehidupan masyarakat. 

2 Akademisi 
(pendidik/peneliti) 

Dokter yang berpikir kritis dan kreatif dan memiliki 
kemampuan literasi di bidang sains, finansial, sosial 
dan budaya, serta teknologi informasi dan digital 
dalam menghadapi permasalahan kesehatan yang 
kompleks dan dapat bersaing di era global dan 
mampu terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. 

4 Agent of change and 
social development 

Dokter sebagai agen perubah dan penggerak 
masyarakat berdasarkan etika kedokteran dengan 
berperan sebagai profesional, komunikator, 
kolaborator, advokator, manajer, pemimpin, untuk 
mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna 
berpusat pada individu, keluarga, komunitas dan 
masyarakat. 

 

 
Kurikulum pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri SH Jakarta 
tahun 2019 disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 
yang terdiri atas 7 area kompetensi.  

AREA KOMPETENSI  

1. Profesionalitas yang Luhur  

2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri  

3. Komunikasi Efektif  

4. Pengelolaan Informasi  

5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran  
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6. Keterampilan Klinis  

7. Pengelolaan Masalah Kesehatan  
  
KOMPONEN KOMPETENSI BERDASARKAN AREA  

Area Profesionalitas yang Luhur  

1. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa   

2. Bermoral, beretika dan disiplin   

3. Sadar dan taat hukum   

4. Berwawasan sosial budaya   

5. Berperilaku profesional   

 
Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri  

1. Menerapkan mawas diri   

2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat   

3. Mengembangkan pengetahuan   

 

Area Komunikasi Efektif  

1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga  

2. Berkomunikasi dengan mitra kerja  

3. Berkomunikasi dengan masyarakat  
 

Area Pengelolaan Informasi  

1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan   

2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesional 
kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan   

 
Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran  

1. Menerapkan ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu 
Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang 
terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.  

 

Area Keterampilan Klinis  

1. Melakukan prosedur diagnosis 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2. Melakukan prosedur penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif  
 

Area Pengelolaan Masalah Kesehatan  

1. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat   

2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan  

pada individu, keluarga dan masyarakat   

3. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan  

masyarakat   

4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya  

meningkatkan derajat kesehatan   

5. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam  

penyelesaian masalah kesehatan   

6. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan  spesifik 

yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia   

 

PENJABARAN KOMPETENSI  

1. Profesionalitas yang Luhur  
 
1.1 Kompetensi Inti  

Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan 
nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan 
sosial budaya.  
 

1.2 Lulusan Dokter Mampu 
 
1. Berke-Tuhan-an (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa)  

a) Bersikap dan berperilaku yang berke-Tuhan-an dalam praktik 
kedokteran  

b) Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran 
merupakan upaya maksimal  
 

2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin 
 
a) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang 

luhur dalam praktik kedokteran  
b) Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode 

etik kedokteran Indonesia  
c) Mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi 

pada pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat  
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d) Bersikap disiplin dalam menjalankan praktik kedokteran dan 
bermasyarakat  

 
3. Sadar dan taat hukum 

a) Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan kedokteran 
dan memberikan saran cara pemecahannya  

b) Menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban 
masyarakat  

c) Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku  
d) Membantu penegakkan hukum serta keadilan  

 
4. Berwawasan sosial budaya 

a) Mengenali sosial-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani  
b) Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, 

usia, gender, etnis, disabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam 
menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat  

c) Menghargai dan melindungi kelompok rentan  
d) Menghargai upaya kesehatan komplementer dan alternatif yang 

berkembang di masyarakat multikultur  
 

5. Berprilaku profesional 

a) Menunjukkan karakter sebagai dokter yang profesional  

b) Bersikap dan berbudaya menolong  

c) Mengutamakan keselamatan pasien  
d) Mampu bekerja sama intra- dan inter-profesional dalam tim 

pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien  
e) Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dalam kerangka 

sistem kesehatan nasional dan global 
  
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri  

 
2.1 Kompetensi Inti 

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. 
 
 
 
 
 

2.2 Lulusan Dokter Mampu  
1. Menerapkan mawas diri 
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a) Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, 
sosial dan budaya diri sendiri   

b) Tanggap terhadap tantangan profesi  
c) Menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk kepada 

yang lebih  mampu  
d) Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk 

 pengembangan diri   
 

2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat 

a) Menyadari kinerja profesionalisme diri dan mengidentifikasi 
kebutuhan  belajar untuk mengatasi kelemahan  

b) Berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi 
 

3. Mengembangkan pengetahuan baru 
a) Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah 

kesehatan  pada individu, keluarga dan masyarakat serta 

mendiseminasikan hasilnya   

3. Komunikasi Efektif  
 
3.1 Kompetensi Inti  

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal 
dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, 
dan profesi lain.  

3.1 Lulusan Dokter Mampu 
 
1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya 

a) Membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan nonverbal  
b) Berempati secara verbal dan nonverbal  
c) Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan 

dapat dimengerti  
d) Mendengarkan dengan aktif untuk menggali permasalahan 

kesehatan secara holistik dan komprehensif  
e) Menyampaikan informasi yang terkait kesehatan (termasuk berita 

buruk, informed consent) dan melakukan konseling dengan cara 
yang santun, baik dan benar  

f) Menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan 
spiritual pasien dan keluarga  

 

2. Berkomunikasi dengan mitra kerja (sejawat dan profesi lain) 
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a) Melakukan tatalaksana konsultasi dan rujukan yang baik dan 
benar  

b) Membangun komunikasi interprofesional dalam pelayanan 
kesehatan  

c) Memberikan informasi yang sebenarnya dan relevan kepada 
penegak hukum, perusahaan asuransi kesehatan, media massa 
dan pihak lainnya jika diperlukan  

d) Mempresentasikan informasi ilmiah secara efektif 
 

3. Berkomunikasi dengan masyarakat 
 
a) Melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka 

mengidentifikasi masalah kesehatan dan memecahkannya 
bersama-sama  

b) Melakukan advokasi dengan pihak terkait dalam rangka 
pemecahan masalah kesehatan individu, keluarga dan 
masyarakat.  

4. Pengelolaan Informasi  
 
4.1 Kompetensi Inti 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi 
kesehatan dalam praktik kedokteran. 

4.2 Lulusan Dokter Mampu  
 
1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan 

a) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi 
kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan  

b) Memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi kesehatan 
untuk dapat belajar sepanjang hayat 
 

2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada 
profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

a) Memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi untuk 
diseminasi informasi dalam bidang kesehatan.  

 

5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran  
 
5.1 Kompetensi Inti  
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Mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah 
ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang 
optimal. 
 

5.2 Lulusan Dokter Mampu 

1. Menerapkan ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, 
dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran 
Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara 
holistik dan komprehensif.  

2. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
promosi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat  

3. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
prevensi masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat  

4. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas untuk menentukan prioritas 
masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat  

5. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
terjadinya masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat  

6. Menggunakan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional 
untuk menegakkan diagnosis  

7. Menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan 
masalah kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan 
patofisiologi  

8. Menentukan prognosis penyakit melalui pemahaman prinsip-prinsip 
ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu 
Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran 
Komunitas  

9. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
rehabilitasi medik dan sosial pada individu, keluarga dan masyarakat. 

10. Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 
Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan 
kepentingan hukum dan peradilan  

11. Mempertimbangkan kemampuan dan kemauan pasien, bukti ilmiah 
kedokteran, dan keterbatasan sumber daya dalam pelayanan 
kesehatan untuk mengambil keputusan  
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6. Keterampilan Klinis 
 

6.1 Kompetensi Inti 
 
Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah 
kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan 
diri sendiri, dan keselamatan orang lain. 
 

6.2 Lulusan Dokter Mampu   
 
1. Melakukan prosedur diagnosis 

a) Melakukan dan menginterpretasi hasil auto-, allo- dan hetero-
anamnesis, pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai dengan 
masalah pasien, 

b) Melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang dasar 
dan mengusulkan pemeriksaan penunjang lainnya yang rasional 
 

2. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara 
holistik dan komprehensif 

a) Melakukan edukasi dan konseling  
b) Melaksanakan promosi kesehatan  
c) Melakukan tindakan medis preventif  

d) Melakukan tindakan medis kuratif  

e) Melakukan tindakan medis rehabilitatif  
f) Melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat 

membahayakan diri sendiri dan orang lain  
g) Melakukan tindakan medis pada kedaruratan klinis dengan 

menerapkan prinsip keselamatan pasien  
h) Melakukan tindakan medis dengan pendekatan medikolegal 

masalah kesehatan/kecederaan yang berhubungan dengan 
hukum  
 

7. Pengelolaan Masalah Kesehatan 
 

7.1 Kompetensi Inti  

Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun 
masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan 
dalam konteks pelayanan kesehatan primer. 
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7.2 Lulusan Dokter Mampu 
 
1. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan 

masyarakat 

a) Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan 
perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan 
pada berbagai kelompok umur, agama, masyarakat, jenis 
kelamin, etnis, dan budaya  

b) Merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan dalam 
rangka promosi kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan 
masyarakat 
 

2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah 
kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat 

a) Melakukan pencegahan timbulnya masalah kesehatan  
b) Melakukan kegiatan penapisan faktor risiko penyakit laten untuk 

mencegah dan memperlambat timbulnya penyakit  
c) Melakukan pencegahan untuk memperlambat progresi dan 

timbulnya komplikasi penyakit dan atau kecacatan  
 

3. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga 
dan masyarakat  

a) Menginterpretasi data klinis dan merumuskannya menjadi 
diagnosis. 

b) Menginterpretasi data kesehatan keluarga dalam rangka 
mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga  

c) Menginterpretasi data kesehatan masyarakat dalam rangka 
mengidentifikasi dan merumuskan diagnosa komunitas  

d) Memilih dan menerapkan strategi penatalaksanaan yang paling 
tepat berdasarkan prinsip kendali mutu, biaya, dan berbasis bukti  

e) Mengelola masalah kesehatan secara mandiri dan bertanggung 
jawab (lihat Daftar Pokok Bahasan dan Daftar Penyakit) dengan 
memperhatikan prinsip keselamatan pasien  

f) Mengkonsultasikan dan/atau merujuk sesuai dengan standar 
pelayanan medis yang berlaku (lihat Daftar Penyakit)  

g) Membuat instruksi medis tertulis secara jelas, lengkap, tepat, dan 
dapat dibaca  

h) Membuat surat keterangan medis seperti surat keterangan sakit, 
sehat, kematian, laporan kejadian luar biasa, laporan medikolegal 
serta keterangan medis lain sesuai kewenangannya termasuk 
visum et repertum dan identifikasi jenazah  
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i) Menulis resep obat secara bijak dan rasional (tepat indikasi, tepat 
obat, tepat dosis, tepat frekuensi dan cara pemberian, serta 
sesuai kondisi pasien), jelas, lengkap, dan dapat dibaca.  

j) Mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan pengobatan, 
memonitor perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan 
mengubah terapi dengan tepat  

k) Menentukan prognosis masalah kesehatan pada individu, 
keluarga, dan masyarakat  

l) Melakukan rehabilitasi medik dasar dan rehabilitasi sosial pada 
individu, keluarga, dan masyarakat  

m) Menerapkan prinsip-prinsip epidemiologi dan pelayanan 
kedokteran secara komprehensif, holistik, dan berkesinambungan 
dalam mengelola masalah kesehatan  

n) Melakukan tatalaksana pada keadaan wabah dan bencana mulai 
dari identifikasi masalah hingga rehabilitasi komunitas 

 
4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan 

a) Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat agar 
mampu  mengidentifikasi masalah kesehatan aktual yang terjadi 

serta mengatasinya  bersama-sama  
b) Bekerja sama dengan profesi dan sektor lain dalam rangka 

pemberdayaan  masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan 
5. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan 

dalam penyelesaian masalah kesehatan 

a) Mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan 
prasarana  secara efektif dan efisien  

b) Menerapkan manajemen mutu terpadu dalam pelayanan 
kesehatan  primer dengan pendekatan kedokteran keluarga  

c) Menerapkan manajemen kesehatan dan institusi layanan 
kesehatan 

6. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan 
spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia 
a) Menggambarkan bagaimana pilihan kebijakan dapat 

memengaruhi program  kesehatan masyarakat dari aspek fiskal, 
administrasi, hukum, etika, sosial, dan politik.  
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4.4 CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 

Pendidikan kedokteran di FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara umum dibagi 
menjadi dua tahap, yaitu tahap akademik dan profesi. Setiap tahap pendidikan 
tersusun atas modul-modul yang berlangsung antara 2-10 minggu. Pada kurikulum 
2012 dan 2015, tahap akademik/preklinik diisi dengan general education, integrated 
normal system, basic paraclinical sciences pada semester 1 dan 2, yang merupakan 
modul-modul yang menjadi dasar pemahaman ilmu kedokteran dasar. Modul 
kedokteran dasar ini harus dilalui agar dapat masuk pada integrated organ-based 
pathological system pada semester 3-7 yang merupakan kelanjutan dari modul-modul 
tahun pertama. Sementara itu pada kurikulum 2019, pendidikan tahap akademik 
tersusun menjadi Foundation of Human Biology pada semester 1 dan Transition from 
Theory to Practice untuk semester 2-7. Kemudian pada tahap profesi, pendidikan 
dititikberatkan pada Integrated Care yang mengintegrasikan hasil pembelajaran pada 
modul-modul dasar, modul transisi hingga keilmuan klinis aplikatif.  

 
Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius; 

2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika; 

3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan;  

7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;  
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran 

secara mandiri; dan 
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

 
UNSUR KETERAMPILAN UMUM 

 
Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang kedokteran; 

2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
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3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang 
kedokteran berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi dan gagasan; 

4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi; 

5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 
masalah kesehatan, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 
kolega, dan sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berada di bawah 
tanggung jawabnya; 

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 
mandiri;  

9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarism;  

10. mampu menunjukkan kemampuan literasi informasi, media, dan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan 
kemampuan kerja;   

11. mampu berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, dengan menggunakan 
bahasa Indonesia dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia 
kerja; 

12. mampu membaca Al-Qur’an berdasarkan ilmu tajwid; dan 
13. mampu melaksanakan ibadah dalam agama Islam, memberikan khutbah 

singkat, melakukan pemulasaraan jenazah, dan memimpin shalat jenazah 
dengan baik.  

UNSUR KETERAMPILAN KHUSUS 

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus 

1. Mampu emeragakan keterampilan komunikasi efektif dokter-pasien pada pasien 
standar sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia apabila dihadapkan pada 
suatu masalah kesehatan; 

2. mampu memeragakan keterampilan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal 
pada pasien standar sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia apabila 
dihadapkan pada suatu masalah kesehatan; 

3. mampu memeragakan cara membaca hasil pemeriksaan radiologi dan 
menginterpretasikan hasilnya sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia 
apabila dihadapkan pada suatu masalah kesehatan;  

4. mampu memeragakan cara membaca hasil pemeriksaan laboratorium dan 
menginterpretasikan hasilnya sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia 
apabila dihadapkan pada suatu masalah kesehatan; 



Struktur Kurikulum 2019 
PSKed dan PSPPD 

Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

 43 

5. mampu memeragakan keterampilan prosedural pada manikin sesuai Standar 
Kompetensi Dokter Indonesia apabila dihadapkan pada suatu masalah 
kesehatan; dan 

6. mampu merencanakan promosi kesehatan dan upaya pencegahan suatu 
penyakit bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. 

UNSUR PENGETAHUAN 

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan 

1. Mampu menguasai konsep teoretis dan aplikatif pengetahuan berikut ini secara 
umum: 

a. Epidemiologi, 
b. Evidence Based Medicine, 
c. Biostatistika, 
d. Etika kedokteran, 
e. Hukum kedokteran, 
f. Fikih kedokteran dan fikih ibadah, 
g. Riset kedokteran; 

2. mampu menguasai konsep teoretis dan aplikatif pengetahuan berikut ini secara 
khusus dan mendalam: 

a. Ilmu kedokteran dasar, meliputi Anatomi, Histologi, Fisiologi, Biokimia, 
Biologi Medik, Embriologi, Genetika, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, 
Patofisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, dan Farmakologi, 

b. Ilmu kedokteran klinik, meliputi Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu 
Kesehatan Anak, Obstetri dan Ginekologi, Pulmonologi dan Kedokteran 
Respirasi, Kardiologi, Anestesiologi dan Reanimasi, Ilmu Penyakit Telinga 
Hidung dan Tenggorok, Kulit dan Kelamin, Ilmu Penyakit Mata, Neurologi, 
Psikiatri, Radiologi, Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Gizi Klinik, dan 
Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, 

c. Ilmu kedokteran komunitas; 

3. mampu menjelaskan struktur makroskopik dan mikroskopik tubuh manusia; 
4. mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia, baik 

pasca konsepsi maupun pasca persalinan; 
5. mampu menjelaskan fungsi organ tubuh manusia; 
6. Mampu menjelaskan, mengaplikasikan, dan menganalisis reaksi biokimia yang 

berlangsung dalam tubuh manusia; 
7. mampu mengidentifikasi dan memformulasikan masalah kesehatan yang 

dihadapi; 
8. mampu menjelaskan faktor risiko suatu penyakit; 
9. mampu menjelaskan etiologi suatu penyakit; 
10. mampu menjelaskan mekanisme patofisiologi, perubahan patologik, dan 

patogenesis yang mendasari gejala dan tanda klinik pada suatu penyakit; 
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11. mampu menentukan informasi tambahan yang perlu digali dalam menetapkan 
keadaan patofisiologi dan patogenesis yang terjadi sebagai dasar keterampilan 
anamnesis dan pemeriksaan fisik pada suatu penyakit; 

12. mampu menjelaskan dasar  patofisiologi dan patogenesis untuk pemeriksaan 
penunjang yang diperlukan pada penyakit; 

13. mampu memilih pemeriksaan laboratorium yang sesuai untuk menunujang 
diagnosis  penyakit; 

14. mampu memlilih pemeriksaan radiologi yang sesuai untuk menunjang diagnosis  
suatu  suatu penyakit; 

15. mampu menjelaskan dan menganalisis diagnosis dan diagnosis banding suatu 
penyakit; 

16. mampu merencanakan tata laksana suatu penyakit, dengan mempertimbangkan 
keterbatasan ilmu dalam penatalaksanaan; 

17. mampu menjelaskan prognosis suatu penyakit beserta alasan yang 
mendasarinya; 

18. mampu menjelaskan kegawatdaruratan penyakit muskuloskeletal serta 
merencanakan penanggulangannya; 

19. mampu menjelaskan farmakodinamika dan farmakokinetika suatu obat; 
20. mampu menganalisis etika prosedur diagnostik, terapi, atau sikap perilaku 

terhadap pasien, keluarga, sejawat dan masyarakat; dan 
21. mampu menjelaskan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual pasien suatu 

penyakit serta merencanakan pemenuhan kebutuhannya. 
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5	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										

3.28.	DERMATO-

VENEOROLOGY																																

5	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										

3.29.	
HEMATOIMM

UNE	SYSTEM																												
5	SKS

3.29.	
HEMATOIMMUNE	

SYSTEM																												
5	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										

REVIEW	MODUL	

KKD	

&PRAKTIKUM		
HER	
OSCE	

SOCA	3
RISET

3.30.	INTEGRATED	MOSLEM	DOCTOR		&	BIOETHICS	3	(1	SKS)

3.31.	RESEARCH	2	(1	SKS)

3.32.SPECIAL	SENSES	SYSTEM																																					

5	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										
3.33.	EMERGENCY																	5	SKS																																																																																																																																																																																																																										

3.34.	COMMED																																																																			

5	SKS																																																																																																																																																																																																																																															
HOLIDAY

REMEDIAL	

WEEKS

TRANSITION	FROM	THEORY	TO	PRACTICE INTEGRATED	ORGAN-BASED	PATHOLOGICAL	SYSTEM

1.2.	HOMEOSTASIS	I:		NEUROSCIENCE		&		

MOVEMENT																																																																																

5	SKS																																																																																																																																																																																																

1.3.	

HOMEOSTASIS	II:														

DIGESTIVE	AND	

METABOLISM	

SYSTEM																																																									

5	SKS																																																																																																																																																																	

1.3.	HOMEOSTASIS	II:														
DIGESTIVE	AND	METABOLISM	

SYSTEM																																																									
5	SKS HOLI

DAY
REMEDIAL	

WEEKS

1.1.					LIFE	AS	A	MEDICAL	STUDENT		&	MOLECULAR	
CELLULAR	BIOLOGY	AND	INHERITANCE																																																																								

5	SKS																																																																																											

MKDU:	1.8.	ENGLISH	(3	SKS);	1.9.	ARABIC	(3	SKS);	1.	10.	PRACTICAL	QIRAAT	(1	SKS)																																																																																																																																																																															

INTEGRATED	TOPIC:	IMDB;	INFORMATION	LITERACY	&	RESEARCH	METHODOLOGY																																																																																																			

FOUNDATION	OF	HUMAN	BIOLOGY

REMEDI

AL	

WEEKS

INTEGRATED	ORGAN-BASED	PATHOLOGICAL	SYSTEM

2.1.	INTRODUCTION	

TO	RESEARCH	

METHODOLOGY									

2	SKS																																																																																																																																																																																																																																																						

3.35.										CR	

3						OSCE	

SOCA	3																					

2	SKS	

CURRICULUM	2012

2.2.BRAIN	&	

BEHAVIOUR																																				

4	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										

OSC

E	

SOC

A	2	

HER	
OSCE	

SOCA	2
HOLIDAY

1.4.	DISEASE	AND	DEFENSE																																												

5	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										

1.5.	BLOOD																										

2	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										

1.6.RESPIRA

TORY	

SYSTEM																																								

5	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										

1.6.RESPIRATORY	

SYSTEM																																								

5	SKS	

1.7.CARDIOVASCULAR	SYSTEM																																						

5	SKS																																																																																																																																																																																																																																																										

MKDU:	1.11.PANCASILA	(2	SKS);	1.12.	ISLAMIC	STUDIES,	BASIC	(2	SKS);	1.13.	PRACTICAL	IBADAH	(1	SKS)																																																																																																																																																													

INTEGRATED	TOPICS:	IMDB;	MEDICINE	&	SOCIETY;		LONGITUDINAL	TOPIC:	1.14.	PRACTICE	OF	MEDICINE,	BASIC	(2	SKS)

HOLID

AY

YUDIS

IUM

2.6.	NUTRITION	&	METABOLISM																																																					

5	SKS																																																																																																																																																																																																																																																		



4.7 STRUKTUR, SKS DAN KODE MATA KULIAH 
 
Berdasarkan SK Dekan No. 35 Tahun 2019, struktur, SKS dan kode mata kuliah 
Kurikulum 2019 untuk Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan 
Profesi Dokter adalah sebagai berikut : 

 
 

STRUKTUR KURIKULUM 

TAHUN 
KE 

SEMESTER KODE 
MATA 

KULIAH 

MODUL SKS TOTAL 

1 
  

1 
  

DOK2001 LIFE AS A MEDICAL STUDENT & 
MOLECULAR CELLULAR BIOLOGY AND 
INHERITANCE 5  

DOK2002 HOMEOSTASIS I:  NEUROSCIENCE & 
MOVEMENT 5  

DOK2003 HOMEOSTASIS II: DIGESTIVE & 
METABOLISM SYSTEM 5  

BHS3122 ENGLISH 3  

BHS2131  ARABIC                                                                                                                                                                                                                                    3  

SAR5054 PRACTICAL IBADAH 1  

SAR2001  PRACTICAL QIRAAT  1  

INTEGR
ATED 

IMDB; INFORMATION LITERACY & 
RESEARCH METHODOLOGY   

 23 

2 DOK3004 DISEASE AND DEFENSE  5  

DOK3005  BLOOD  2  

DOK3006  RESPIRATORY SYSTEM  5  

DOK3007  CARDIOVASCULAR SYSTEM 5  

POL3017 PANCASILA 2  

SAG3084 ISLAMIC STUDIES, BASIC 2  

DOK3008 PRACTICE OF MEDICINE, BASIC 2  

INTEGR
ATED 

INFORMATION LITERACY & RESEARCH 
METHODOLOGY; IMDB; MEDICINE & 
SOCIETY   

 23 
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2 
  

3 DOK3009  INTRODUCTION TO RESEARCH 
METHODOLOGY 

2  

DOK3010 BRAIN & BEHAVIOUR   5  

DOK3011 MUSCULOSKELETAL SYSTEM 5  

DOK3012 SPECIAL SENSES  5  

BHS5007 BAHASA INDONESIA 3  

SAG3070 ISLAMIC STUDIES, INTERMEDIATE 2  

POL3045 CIVIC EDUCATION 
(KEWARGANEGARAAN) 2  

INTEGR
ATED 

INFORMATION LITERACY & RESEARCH 
METHODOLOGY; IMDB; MEDICINE & 
SOCIETY   

 24 

4 DOK3013 GASTROINTESTINAL SYSTEM  5  

DOK3014 NUTRITION & METABOLISM 5  

DOK3015 RENAL, FLUID & ELECTROLYTE SYSTEM  5  

DOK3016 EVIDENCED BASED MEDICINE 2  

SAG2002 ISLAM & SCIENCE 3  

DOK3017 PRACTICE OF MEDICINE, INTERMEDIATE 3  

INTEGR
ATED 

INFORMATION LITERACY & RESEARCH 
METHODOLOGY; IMDB; MEDICINE & 
SOCIETY   

 23 

3 
  

5 DOK3018 DERMATOVENEREOLOGY  5  

DOK4019 ENDOCRINE & REPRODUCTION SYSTEM  5  

DOK4020 NEONATES & CHILDHOOD  5  

INTEGR
ASI  

INFORMATION LITERACY & RESEARCH 
METHODOLOGY; IMDB; MEDICINE & 
SOCIETY   

DOK4021 SOFT SKILLS, BASIC 2  

 17 

6 DOK4022 ADOLESCENCE & ADULTHOOD  5   

DOK4023 GERIATRICS & HAJJ PILGRIMS  5   
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DOK4024 COMMUNITY & FAMILY HEALTH 
ORIENTED PROGRAM     5   

DOK4025 PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM  2   

DOK4026 PRACTICE OF MEDICINE, ADVANCED 4   

INTEGR
ATED 

INFORMATION LITERACY & RESEARCH 
METHODOLOGY; IMDB; MEDICINE & 
SOCIETY    

DOK4027 SOFT SKILLS, INTERMEDIATE 2   

  23 

4 7 DOK4028 ELECTIVE (UNDERGRADUATE) 2  

DOK4029  THESIS  6  

DOK4030 EMERGENCY MEDICINE  2  

DOK4031 FOUNDATION OF CLINICAL PRACTICE  5  

DOK4032 PRACTICE OF MEDICINE, INTEGRATED 2  

 17 

TOTAL SKS TAHAP AKADEMIK 150 

5,6 8,9,10,11 DOK5001 HEALTHY SANTRI 2   

DOK5002 SHARIA HOSPITAL 2   

DOK5003 ELECTIVE (CLERKSHIP) 2   

DOK5004 NEUROLOGY 2   

DOK5005 OPHTHALMOLOGY 2   

DOK5006 EAR, NOSE AND THROAT 2   

DOK5007 DERMATOVENEREOLOGY 2   

DOK5008 FORENSIC MEDICINE AND 
MEDICOLEGAL 2   

DOK5009 PSYCHIATRY 2   

DOK5010 GERIATRIC MEDICINE 2   

DOK5011 EMERGENCY MEDICINE 2   

DOK5012 CARDIOLOGY & ACLS 2   

DOK5013 ANAESTHESIA 2   

DOK5014 RESPIRATORY MEDICINE 2   
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DOK5015 INTERNAL MEDICINE 8   

DOK5016 PAEDIATRICS 8   

DOK5017 SURGERY & ATLS 8   

DOK5018 OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 8   

DOK5019 COMMUNITY MEDICINE (CLINICAL 
ROTATION) 6   

TOTAL SKS TAHAP PROFESI 66 

TOTAL SKS TAHAP AKADEMIK DAN PROFESI 216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.8 DESKRIPSI MATA KULIAH 

 
SEMESTER 1 
  
MODUL LIFE AS A MEDICAL STUDENT & MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF 
INHERITANCE 
Sel merupakan unit terkecil yang ditemukan dalam makluk hidup.  Di dalam sel berlangsung 
proses kehidupan yang diselenggarakan dengan bantuan organel. Proses yang berlangsung 
di dalam sel merupakan suatu bentuk keteraturan dan mendukung keberlangsungan 
kehidupan. Proses yang berlangsung di tingkat sel sangat kompleks dan dikontrol oleh 
nukleus, karena didalam nukleus ditemukan materi genetik untuk keberlangsungan makluk 
hidup. Pengetahuan terhadap sel terus berkembang seiring dengan perkembangan 
teknologi sehingga aspek ditingkat molekuler. 
Penyakit yang berhubungan dengan genetika dan  dan aspek molekuler yang dimaksudkan 
dalam modul ini adalah penyakit yang mempengaruhi fungsi normal sel yang menyebabkan 
kondisi patologis pada seseorang dan pola pewarisan pada keturunan berikutnya. Salah 
satu kelainan gen adalah gangguan hemoglobinopati, yaitu gangguan dalam sintesis 
hemoglobin, dalam hal ini contoh yang paling sering ditemukan adalah pada kasus 
thalasemia dan sicle cell anemia. Angka pasien thalasemia di Indonesia cukup banyak dan 
tersebar pada berbagai populasi di Indonesia.  
Untuk menurunkan angka kejadian, mengenal secara dini, mengelola dan mencegah 
terjadinya efek lebih lanjut (komplikasi) dari suatu penyakit metabolik endokrin berdasarkan 
perjalanan penyakit, maka diperlukan pengetahuan dan ketrampilan dokter tentang faktor-
faktor yang berhubungan dengan etiologi penyakit, patofisiologi dan patogenesis, kelainan 
organ/sistem tubuh, gejala klinik yang timbul, dan menentukan pemeriksaan penunjang 
yang diperlukan agar dapat melakukan usaha pencegahan (promosi kesehatan), 
menegakkan diagnosis dan memilih terapi yang tepat. 
ModulCellular & Molecular Basis of Inheritanceadalah modul tahap I (Basic Sciences)yang 
diselenggarakan pada semester  1 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Modul ini akan 
dilaksanakan selama  lima minggu.Kegiatan dalam modul ini meliputi kuliah interaktif, 
diskusi kelompok, kerja  laboratorium dan kuliah pakar serta journal readingyang didasarkan 
pada penggunaan metode pembelajaran berdasarkan masalah.  
Penguasaan materi keilmuan pada modul-modul sebelumnya seperti biologi manusia akan 
banyak membantu tingkat pemahaman mahasiswa pada modul ini. Pada tahap selanjutnya 
penguasaan keilmuan pada modulcellular & molecular basis of inheritance akanmendukung 
integrasi dengan keilmuan pada modul- modul selanjutnya. 
  
MODUL NEUROSCIENCE & MOVEMENT  
Manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia dan mempunyai derajat yang 
tinggi dibandingkan mahluk hidup lainnya. Semua ini karena Allah SWT menganugerahi kita 
manusia, akal dan budi pekerti yang baik. Akal dan budi pekerti didapat dari olahan organ 
manusia yang paling baik yaitu Otak dan Susunan saraf lainnya. Otak merupakan organ 
yang dibentuk pada masa embrio di 3 bulan awal kehamilan, dimana seorang Ibu hamil 
masih mengalami perubahan hormonal dan system lainnya, untuk bisa mengandung dan 
membesarkan janin yang dikandungnya, sehingga kadang asupan makan dan emosi Ibu 
yang masih naik turun, sangat mempengaruhi pada perkembangan si janin. Oleh karena itu 
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jika menginginkan seorang anak yang cerdas maka Ibunya harus lebih cerdas dan mampu 
menerima semua perubahan pada dirinya dengan segera. 
Otak manusia merupakan bagian yang paling sempurna yang diciptakan Allah SWT, walau 
terkadang pembentukkan otak mengalami gangguan, dikarenakan banyak faktor yang 
mempengaruhinya. Otak layaknya seperti UPS (Unit Pemroses Sentral) pada komputer, 
semakin baik UPS nya maka kerja komputer itu semakin baik. Hal inipun berlaku juga 
dengan otak, semakin baik otak bekerja maka keluarannya pun juga semakin baik. Keluaran 
seperti apa yang diharapkan dari kerja otak? Banyak hal seperti saat proses belajar 
mengajar, bekerja, olah raga bahkan kadang tidurpun juga memerlukan kerja otak yang 
baik. 
Sistem saraf merupakan system yang mengendalikan semua hal yang bekerja dalam tubuh 
manusia. Mulai dari proses pernafasan, sistem pompa jantung, sistem pencernaan dan 
proses metabolismenya bahkan sistem gerak tubuh. Namun semua sistem itupun juga 
saling terkait dan berkoordinasi satu sama lain, sehingga tubuh bisa selaras menyesuaikan 
keadaan tubuh pada kondisi apapun. Sistem saraf juga mengatur semua gerakan yang 
disadari maupun tak disadari/ otomatisasi.  
Manusia bergerak terus jika diam berarti kemungkinan adanya gangguan bisa pada sistem 
yang mengaturnya atau organ penggeraknya. Gerakan (Movement) adalah hasil olah tubuh, 
yang saling terkoordinasi antara Otak, Sistem Otot, Tulang dan Sendi. Setiap gerakan baik 
yang terencana maupun refleks berkaitan dengan sistem saraf. Untuk melakukan gerak 
dibutuhkan berbagai organ seperti tulang, sendi, ligamentum dan otot. Jika gerakan 
seseorang terganggu yang dapat disebabkan berbagai macam hal, maka dapat disebabkan 
gangguan di berbagai organ yang terkait.   
Modul Homeostasis II: Neuroscience & Movementmerupakan modul kedua tahun pertama 
pada semester 1 kurikulum FK UIN 2019. Modul ini akan dilaksanakan selama 6 minggu 
dengan bobot 5sks.Peserta didik modulini adalah mahasiswa FK UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta yang telah melalui modul Life As A Medical Student  & Homeostasis I: Cellular and 
Molecular Basis of Inheritance(CMBI) modul pertama di semester 1.  
Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini adalah 
aspek embriologi, anatomi, histologi, fisiologi dan biokimia pada sistem neuro yang terutama 
berkaitannya dengan sistem gerak tubuh. Kalau dilihat dengan seksama muatan modul ini 
cukup padat dan sarat dengan berbagai keilmuan, apalagi diberikan pada semester 1 
karena untuk menanamkan pada mahasiswa pemahaman dasar akan kerja saraf dan 
bagaimana koordinasi nya dengan otot dan tulang sehingga bisa menghasilkan gerakan 
yang selaras.  
Untuk meraih capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diharapkan dalam modul ini, 
mahasiswa akan memperoleh materi pembelajaran melalui pengalaman belajar berupa 
kuliah, praktikum, diskusi kelompok dengan pendekatan problem-based learning, diskusi 
topik khusus,temu pakar, dan belajar mandiri.Praktikum pada modul ini cukup padat karena 
diharapkan mahasiswa mempunyai banyak waktu untuk lebih memahami organ-organ yang 
dibicarakan di modul ini. Kelulusan modul ini menjadi bekal peserta didik dalam mengikuti 
modul Brain & Behavior  system, Musculoskeletal system, Spesial Senses di tahun kedua, 
dan Neonatus & Childhood System, Adolescence & Adulthood  System di tahun ketiga. 
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MODUL DIGESTIVE & METABOLISM 
Pencernaan merupakan mekanisme pemecahan molekul berukuran besar menjadi molekul 
yang berukuran kecil melalui mekanisme hidrolisis enzimatik. Perubahan polisakarida 
menjadi monosakarida; protein menjadi asam amino; atau triasilglierol menjadi asilgliserol 
dan asam lemak. Sistem pencernaan ini berlangsung melibatkan, organ, dan jaringan dari 
mulut hingga anus dengan berbagai fungsinya, yang menyelenggarakan mekanisme digesti, 
tranportasi molekul, absorpsi dan pembusukan. Hasil absorpsi selanjutnya akan masuk ke 
peredaran darah untuk mengalami metabolisme dalam sel-sel tubuh. 
Metabolisme adalah seluruh reaksi enzimatik yang terintegrasi dalam sel, bertujuan 
menghasilkan energi (katabolisme) dan unit-unit penyusun untuk membentuk makromolekul 
atau senyawa lain yang diperlukan tubuh (anabolisme) dari nutrien. Seluruh proses 
metabolisme ini dikendalikan salah satunya oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar 
endokrin. 
Perubahan gaya hidup di abad milenial ini tidak dapat dihindarkan. Kemajuan ekonomi dan 
teknologiyang serba on-line menyebabkan manusia mulai mengurangi aktivitas 
fisiknya.Informasi yang cepat, keberlimpahan pangan dan kemudahan akses 
mendapatkannya, ketersediaan makanan olahan padat kalori, perubahan pola makan, dan 
gaya hidup yang makin inaktif meningkatkan kejadian obesitas dan penyakit degeneratif 
seperti diabetes melitus tipe 2 (DMT2), penyakit kardiovaskular, dan kanker.          
Pada tahun 2016, fakta menunjukkan bahwa prevalensi obesitas telah meningkat 3 kali lipat 
dibandingkan pada tahun 1975. Menurut data WHO, lebih dari 1,9 triliun atau 39% orang 
dewasa berumur di atas 18 tahun pada tahun 2016 mengalami berat badan 
berlebih/overweight, dengan lebih dari 650 juta diantaranya mengalami obesitas. Pandemi 
global obesitas berdampak serius terhadap morbiditas penyakit degeneratif. Masyarakat 
yang peduli dengan berat badannya melakukan diet dan olah raga untuk menurunkan atau 
mempertahankan berat badan ideal.  
Untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal dan sehat diperlukan pengetahuan dan 
pemahaman sistem gastrointestinal, proses metabolisme energi tubuh dan perubahannya 
pada berbagai keadaan seperti setelah makan, puasa, kelaparan atau kerja fisik yang 
dikendalikan oleh sistem saraf dan hormon. Dengan pengetahuan dan pemahaman hal ini, 
seorang dokter dapat melakukan usaha promosi kesehatan, pencegahan penyakit, 
penegakkan diagnosis yang tepat serta penatalaksanaan kasus-kasus gangguan 
pencernaan, intoleransi makanan dan lainnya, atau ganguan metabolisme energi seperti 
obesitas, diabetes melitus, marasmus, kwasiokhor dan lain-lain. 
Modul Homeostasis III: Digestive and Metabolismmerupakan modul ke tiga tahun pertama 
(Foundation Of Human Biology) pada semester 1 kurikulum FK UIN 2019. Modul ini akan 
dilaksanakan selama 6 minggu dengan bobot 5sks. Peserta didik modulini adalah 
mahasiswa FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah lulus modul Life As A Medical 
Student  & Homeostasis I: Molecular and Cellular Basis of Inheritance(MCBI) modul pertama 
di semester 1.  
Secara umum, tujuan modul iniadalah agar mahasiswa mempelajari: 
1. Embriologi dan perkembangan sistem Gastrointestinal (GI). 
2. Struktur dan fungsi sistem GI. 
3. Mekanisme pencernaan karbohidrat, lipid dan protein dan sistem transportasi hasil 

pencernaan. 
4. Pengaturan fungsi sistem GI.  
5. Poros hipotalamus, hipofisis, kelenjar endokrin.  
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7. Jalur metabolisme makronutrien dan perubahannya pada berbagai keadaan fisiologis 
serta pengaturan hormonalnya. 

8.  Farmakologi khususnya farmakodinamika, farmakokinetika, golongan dan 
pengembangan dari suatu obat. 

9.  Perspektif Islam tentang sistem gastrointestinal dan metabolisme. 
  
Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini adalah 
aspek embriologi dan fisiologis sistem GI dan metabolisme tubuh pada keadaan setelah 
makan, puasa, kelaparan, dan kerja fisik. Pokok bahasan yang akan dipelajari dimulai dari 
proses pembentukan saluran dan kelenjar besar sistem GI (embriogenesis organ sistem GI), 
struktur makroskopik dan mikroskopik sistem GI dan kelenjar-kelenjar  endokrindan 
organogram fungsional sistem endokrin, metabolisme makronutrien dan integrasinya, 
farmakodinamika, farmakokinetika, golongan dan pengembangan dari suatu obat. Untuk 
meraih capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diharapkan dalam modul ini, 
mahasiswa akan memperoleh materi pembelajaran melalui pengalaman belajar berupa 
kuliah, praktikum, diskusi kelompok dengan pendekatan problem-based learning, diskusi 
topik khusus,temu pakar, dan belajar mandiri, journal reading.Kelulusan modul ini menjadi 
syarat peserta didik untuk mengikuti modul Gastrointestinal system, Nutrition and 
Metabolismdi tahun kedua pada semester 4, dan Endocrine and Reproductive System di 
semester 5.  
  
SEMESTER 2 
  
MODUL DISEASE & DEFENSE 
  
MODUL BLOOD 
  
MODUL RESPIRATORY SYSTEM 
Bernapas adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan tanpa sadar sepanjang hari. Banyak 
proses yang terjadi selama aktivitas yang melibatkan hidung, saluran napas, dan paru ini. 
Sesungguhnya, bernapas berarti memberi makan sel tubuh kita dengan oksigen karena sel 
tidak bisa bertahan hidup tanpa asupan oksigen. Dengan demikian mempelajari sistem 
respirasi secara terpadu dengan strategi Problem Based Learning(PBL) menjadi esensial. 
Masalah kesehatan yang berkaitan dengan sistem respirasi semakin berkembang di 
Indonesia. Setiap tahunnya, seperempat juta kasus baru TB muncul dan sekitar 140.000 
kematian akibat TB terjadi. Indonesia telah menempati peringkat lima  besar jumlah 
penderita TB terbanyak di dunia. Meskipun Indonesia telah berhasil mencapai angka 
keberhasilan pengobatan menurut target global, yaitu 85 persen, timbulnya resistensi obat 
TB diiringi peningkatan ko-morbid HIV/AIDS-TB memberi tantangan baru dalam tata laksana 
TB di Indonesia. Penyakit infeksi saluran napas akut (ISNA) saat ini juga tetap menjadi 
masalah kesehatan utama. Episode penyakit batuk pilek pada anak usia di bawah lima 
tahun (balita) di Indonesia diperkirakan sebesar 3 sampai 6 kali setiap tahun. Di banyak 
negara berkembang, lebih dari 50% kematian pada anak-anak usia balita disebabkan oleh 
infeksi saluran napas akut berupa pneumonia, yakni infeksi akut yang mengenai jaringan 
paru (alveoli). Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada akhir tahun 2000, 
diperkirakan kematian akibat pneumonia di Indonesia mencapai 6 kasus di antara 1000 bayi 
dan balita.  
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Indonesia menghadapi beban ganda (double burden) dalam masalah kesehatan respirasi 
artinya penyakit infeksi masih menjadi masalah, sementara masalah penyakit lain yaitu 
penyakit degeneratif  serta penyakit akibat gaya hidup dan lingkungan angkanya semakin 
meningkat.Hal ini berarti masih banyak lagi tantangan kesehatan di bidang respirasi di masa 
mendatang. Oleh sebab itu modul Respiratory Systemdimasukkan ke dalam kurikulum 
pendidikan dokter kurikulum 2012 di tahun kedua. Modul Respiratory Systemyang berada 
pada semester 3akan berlangsung selama 6 minggudengan beban5SKS. Melalui langkah 
pemecahan masalah secara sistematismahasiswa yang pada tahun pertama sudah 
memahami proses fisiologis, di modul ini mahasiswa menggali ilmu berupa berbagai aspek 
patofisiologis dan patologis dari sistem respirasi. Namun kemudian, melalui data klinik dan 
data penunjang diagnostik lain, yang diberikan sebagai data sekunder, mahasiswa dilatih 
untuk mengembangkan pola nalar (reasoning) dalam menegakkan diagnosis dan menyusun 
rencana tata laksana pasien sampai ke tingkat terapi obat maupun non-obat.  
Kemampuan bernalar dalam menghadapi masalah klinis ini sangat penting bagi peserta 
didik. Dipadu dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajarinya dalam modul 
Kedokteran Komunitas, kemampuan bernalar ini menjadi bekal dalam menunaikan tugasnya 
sebagai dokter keluarga. Bahkan, kemampuan bernalar ini merupakan bekal dasar dalam 
pendidikannya kelak menjadi dokter spesialis/dokter spesialis konsultan di kemudian hari. 
Dengan kata lain dalam modul ini mahasiswa juga berlatih untuk menyelesaikan masalah 
klinis melalui data sekunder. Kemampuan belajar dari masalah dan menyelesaikan masalah 
secara kompresensif ini yang harus diperlihatkan dalam kegiatan temu pakar. Oleh karena 
itu, fasilitator dituntut untuk menjamin bahwa langkah PBL dilaksanakan tuntasdan dengan 
arah yang benar. 
  
MODUL CARDIOVASCULAR SYSTEM 
  
SEMESTER 3 
  
MODUL INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY 
Penelitian dalam dunia perguruan tinggi merupakan komponen yang vital, karena  
mempunyai muatan akademis dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui penelitian, 
masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat bisa ikut dipecahkan, sedangkan secara 
akademik penelitian merupakan bagian dari pengembangan keilmuan. Sebuah perguruan 
tinggi tanpa adanya aktifitas penelitian, patut dipertanyakan keberadaannya.  
Untuk mencapai kuantitas dan kualitas penelitian yang baik, syarat-syarat melakukan 
penelitian yang baik perlu dikenalkan kepada mahasiswa sejak awal, selama pendidikan 
dan saat melakukan penelitian. Setelah mengikuti modul riset secara lengkap, diharapkan 
mahasiswa dapat berpikir secara analitis dan memecahkan masalah secara sistematis 
dalam melakukan pelayanan kesehatan individual atau masyarakat, serta dapat mengikuti 
perkembangan ilmu sehingga mempunyai kemampuan bertukar informasi di dunia ilmu baik 
nasional maupun internasional. 
Untuk dapat melakukan penelitian yang baik dan benar mahasiswa menjalani 4tahap dalam 
pengajaran Modul Riset, yaitu: 

I.              Introduction to Research Module 
II.            Pengayaan Metodologi Riset, Pembuatan Proposaldan Penelitian 
III.          Critical Appraisal / Evidence-Based Medicine (EBM) 
IV.          Laporan PenelitianAkhir (penulisan thesis) 
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Tahap I berlangsung selama 3 minggu di semester 2. Dalam tahap ini, mahasiswa akan 
diperkenalkan cara menyusun proposal dan laporan penelitian. Selain itu, mahasiswa akan 
dipaparkan pada masalah-masalah kesehatan dan berdiskusi untuk memilih metode 
penelitian yang sesuai dalam menyelesaikan masalah tersebut.  
Tahap II berlangsung dari semester 3 hingga semester 6. Dalam tahap ini  mahasiswa 
mendapatkan kuliah/praktikum/bimbingan pengayaan metodologi riset yang terbagi dalam 
14 pertemuan masing-masing terdiri dari 2 jam pertemuan antara lain : (1) Penulisan 
Proposal, (2) Metode Sampling 1, (3) Metode Sampling 2, (4) Desain Penelitian 1, (5) 
Desain Penelitian 2, (6) Review Statistik 1, (7) Review Statistik 2, (8) Review Statistik 3, (9) 
Mini class pembimbing, (10) Pembuatan Kuesioner, (11) Validasi Kuesioner, (12) Praktikum 
analisis statistik 1, (13) Praktikum analisis statistik 2, (14) Penulisan Referensi dan 
Plagiarism. Bersamaan dengan pengayaan, mahasiswa juga membuat proposal, mengambil 
data, menganalisis data dan menyusun laporan penelitian yang baik dan sesuai dengan 
kode etik penelitian sebelum akhir semester 6.  
Tahap III berlangsung pada awal semester 7 selama 2 minggu. Dalam tahap ini mahasiswa 
mempelajari cara melakukan Critical Appraisal pada kedokteran berbasis bukti.  
Tahap IV berlangsung dari semester 3 sampai dengan awal semester 7. Dalam tahap ini 
mahasiswa dapat mempresentasikan hasil penelitian dalam Sidang Laporan Penelitian Akhir 
di hadapan Pembimbing dan Penguji Skripsi. Kelulusan pada Sidang Laporan Penelitian 
Akhir dan Laporan Penelitian Akhir menjadi salah satu persyaratan mahasiswa untuk dapat 
melanjutkan pada jenjang kepaniteraan.  
Modul Riset mengacu kepada Komponen Kompetensi sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasikan masalah kedokteran/kesehatan 
2. Menjelaskan masalah secara obyektif dan dari berbagai sudut pandang 
3. Menganalisis berbagai kemungkinan penyelesaian masalah berdasarkan berbagai 

informasi yang diperlukan 
4. Membuat rencana riset atau solusi masalah 
5. Melaksanakan riset atau solusi masalah 
6. Menilai hasil kegiatan 
7. Melaporkan hasil kegiatan riset/solusi 
  
MODUL BRAIN & BEHAVIOUR 
  
MODUL MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
Masalah muskulo skeletal di dunia ini merupakan masalah yang banyak dikeluhkan pasien 
ditingkat pelayanan kesehatan manapun. Satu dari dua orang berusia 18 tahun ke atas dan  
hampir tiga dari  4 orang berusia 65 tahun ke atas di Amerika Serikat mengalami kelainan 
muskuloskeletal. Trauma, arthritis, dan nyeri punggung merupakan tiga masalah 
muskuloskeletal yang sering dijumpai. Penyebab trauma terbanyak di Indonesia adalah 
kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tergolong tinggi. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2017), jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas 
di Indonesia mencapai 98,4 ribu kejadian. Selain itu, osteporosis juga merupakan masalah 
kesehatan bagi populasi lanjut usia. International Osteoporosis Foundation melaporkan 
bahwa satu dari 4 perempuan dengan rentang usia 50-80 tahun di Indonesia memiliki risiko 
terkena osteoporosis. 
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Biaya yang ditanggung pasien yang mengidap penyakit muskuloskeletal akibat nyeri dan 
kecacatan juga tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa kedokteran dipandang perlu menguasai 
pengetahuan dan keterampilan klinis melalui modul iniuntuk menghadapi masalah 
kesehatan sistem muskuloskeletal yang dijumpai saat praktik klinik kelak. 
Modul muskuloskeletal merupakan modul ketiga pada semester 3 tahap II (transition from 
theory to practice) kurikulum FK UIN 2019 yang akan berlangsung selama 5 minggu 
dengan bobot 5 SKS. Mahasiswa peserta didik modul Muskuloskeletal adalah mahasiswa 
FK UIN Syarif Hidayatullah tahap akademik semester 3 tahap II yang telah lulus modul 
Neuroscience & Musculoskeletal Systemdi semester 1 tahap I.  
Secara umum, modul ini memiliki tujuan agar mahasiswa mempelajari: 
1. Struktur, fungsi, dan homeostasis sistem muskuloskeletal dari tingkat sel, jaringan, 

organ, dan sistem organ, 
2. Keterampilan klinik dasar untuk sistem muskuloskeletal, 
3. Penalaran klinis (clinical reasoning) tentang penyakit muskuloskeletal dengan 

mengintegrasikan ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik, 
4. Pengelolaan masalah kesehatan dalam sistem muskuloskeletal secara komprehensif 

dan holistik dengan menerapkan ilmu humaniora dan ilmu kedokteran komunitas, 
selain ilmu biomedik dan kedokteran klinik, 

5. Pengambilan keputusan klinik berbasis bukti, 
6. Profesionalitas yang bermoral dan beretika berdasarkan nilai-nilai agama Islam. 
Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini adalah 
aspek fisiologis, patologis, dan klinis sistem muskuloskeletal yang diintegrasikan secara 
horizontal dan vertikal berlandaskan ilmu biomedik, kedokteran klinik, humaniora, dan  
kedokteran komunitas. Pokok bahasan yang akan dipelajari adalah penyakit kongenital, 
degeneratif, neoplasma, infeksi dan inflamasi, trauma, metabolik serta endokrin yang 
mengenai sistem muskuloskeletal. Kompetensi yang ingin dicapai pada tahap akademik ini 
berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2019. Untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan dalam modul ini, mahasiswa akan memperoleh materi 
pembelajaran sistem muskuloskeletal, baik aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan  
perilaku, melalui pengalaman belajar berupa kuliah, praktikum, diskusi topik khusus, diskusi 
kelompok, temu pakar, dan belajar mandiri. Kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui 
modul ini akan diperdalam lagi pada tahap III (clinical rotation). 
 
MODUL SPECIAL SENSES 
Special Senses System (penginderaan) adalah bagian dari organ tubuh yang berfungsi 
menerima berbagai bentuk informasi dari luar tubuh secara spesifik. Organ penginderaan 
sendiri terdiri dari mata sebagai organ penglihatan, telinga sebagai organ pendengaran dan 
keseimbangan, hidung sebagai organ menghidu, lidah sebagai organ pengecap dan kulit 
sebagai organ peraba. Keberadaan organ ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk dapat 
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan mengembangkan segala potensinya 
sebagai manusia seutuhnya secara optimal. 
Penyakit yang timbul pada sistem penginderaan dapat menimbulkan kecacatan berupa 
kebutaan dan gangguan pendengaran. Hasil survey kebutaan Rapid Assessment of 
Avoidable Blindness tahun 2014 hingga 2016 di 15 provinsi menunjukkan angka kebutaan di 
Indonesia mencapai 3% di mana penyebab terbanyak adalah katarak sebanyak 80%, 
disusul oleh kelainan segmen posterior 5,8%, kekeruhan kornea 2,8%, kelainan bola 
mata/sistem saraf pusat 2,7%, glaukoma 2,5%, dan kelainan refraksi 1,7%. Hasil Riskesdas 
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2013 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas 2,6% mengalami 
gangguan pendengaran, 0,09% mengalami ketulian, 18,8% ada sumbatan serumen dan 
2,4% ada sekret di liang telinga. Kelainan tersebut dapat menimbulkan kecacatan permanen 
yang berakibat menurunnya produktivitas seseorang. Oleh karena itu penting sekali deteksi 
dini dan pencegahan timbulnya berbagai kelainan tersebut.  
Sistem penginderaan terdiri atas berbagai organ/struktur yang meliputi komponen reseptor, 
saraf sensorik, dan pusat sensorik di dalam otak atau medula spinalis. Sistem ini 
berinteraksi dengan berbagai sistem lain seperti sistem saraf, muskuloskeletal, pencernaan, 
dan pernapasan. Struktur makroskopik dan mikroskopik organ penginderaan mencerminkan 
fungsi organ tersebut. Berbagai impuls dari luar diterima oleh reseptor penginderaan dan 
diteruskan ke pusatnya masing-masing sehingga kita menyadarinya. Jadi, berbagai organ 
penginderaan bertindak ibarat ’pintu gerbang’ tubuh terhadap pengaruh lingkungan dan 

memungkinkan kita menerima berbagai stimulus baik yang diperlukan maupun yang 
merugikan. Pemahaman yang menyeluruh tentang organ penginderaan akan memberikan 
dasar pemikiran bagi pendekatan klinik dalam penanganan gangguan atau penyakit pada 
sistem penginderaan.  
Modul Special Senses adalah modul yang diselenggarakan selama 6 minggudengan bobot 
5 SKSpada semester III (tahap II).  
Secara umum, modul ini memiliki tujuan agar mahasiswa mempelajari: 
1. Struktur, fungsi, dan mekanisme kerja sistem penginderaanterutama organ mata dan 

THT (telinga, hidung, tenggorok), 
2. Keterampilan klinik dasar untuk sistem penglihatan, pendengaran dan keseimbangan, 
3. Penalaran klinis (clinical reasoning) tentang penyakit/kelainan mata dan THT dengan 

mengintegrasikan ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik, 
4. Pengelolaan masalah kesehatan dalam sistem penginderaansecara komprehensif dan 

holistik dengan menerapkan ilmu humaniora dan ilmu kedokteran komunitas, selain 
ilmu biomedik dan kedokteran klinik, 

5. Pengambilan keputusan klinik berbasis bukti, 
6. Profesionalitas yang bermoral dan beretika berdasarkan nilai-nilai agama Islam. 
  
Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini adalah 
aspek fisiologis, patologis, dan klinis sistem penginderaanyang diintegrasikan secara 
horizontal dan vertikal berlandaskan ilmu biomedik, kedokteran klinik, humaniora, dan 
kedokteran komunitas. Pokok bahasan yang akan dipelajari adalah penyakit yang mengenai 
atau berkaitan dengan gangguan fungsi penglihatan, pendengaran dan keseimbanganserta 
kondisi kelainan mata, telinga, hidung dan tenggorok lainnya. Kompetensi yang ingin dicapai 
pada tahap akademik ini berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2019. 
Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam modul ini, mahasiswa akan 
memperoleh materi pembelajaran di bidang penginderaan, baik aspek pengetahuan, 
keterampilan, sikap, dan perilaku, melalui pengalaman belajar berupa kuliah, praktikum, 
latihan keterampilan klinik dasar, diskusi topik khusus, diskusi kelompok, temu pakar, dan 
belajar mandiri. Kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui modul ini akan diperdalam lagi 
pada tahap III (clinical rotation). 
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SEMESTER 4 
  
MODUL GASTROINTESTINAL SYSTEM 
  
MODUL NUTRITION & METABOLISM 
Metabolisme adalah seluruh reaksi enzimatik yang terintegrasi dalam sel, bertujuan 
menghasilkan energi (katabolisme) dan unit-unit penyusun untuk membentuk makromolekul 
atau senyawa lain yang diperlukan tubuh (anabolisme) dari nutrien. Seluruh proses ini 
dikendalikan oleh beberapa faktor antara lain hormon yang diproduksi oleh kelenjar 
endokrin. 
Salah satu penyakit metabolik endokrin, Diabetes Mellitus (DM), saat ini telah menjadi 
pandemi di seluruh dunia. Dari WHO Global Report on Diabetes 2016 didapatkan bahwa 
pada tahun 2014 sebanyak 422 juta orang dewasa di dunia menderita diabetes dan 
peningkatan yang mencolok terjadi di negara-negara Afrika dan Asia. Menurut International 
Diabetes Federation (IDF), jumlah penderita DM di dunia pada tahun 2017 mencapai 425 
juta jiwa, dan diperkirakan akan meningkat sebanyak 48% pada tahun 2045 menjadi 629 
juta jiwa. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan prevalensi diabetes di 
Indonesia meningkat dari 5,7%  pada tahun 2007 menjadi 6,9%  atau sekitar  9,1 juta pada 
tahun 2013.3Pada tahun 2017, prevalensi DM di Indonesia sebesar 6,3% dan menempati 
peringkat ke-6 dunia dalam hal jumlah penderita DM, yaitu hampir mencapai 11 juta jiwa. 
DataSample Registration Survey tahun 2014 menunjukkan bahwa diabetes merupakan 
penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia dengan persentase sebesar 6,7%, 
setelah stroke (21,1%) dan penyakit jantung koroner (12,9%). Di sisi lain, diabetes dan 
komplikasinya adalah  salah satu kelompok klaim  terbesar BPJS, yaitu 33% dari total 
pengeluaran. Salah satu tantangan terbesar terhadap pandemi ini adalah bahwa 30-80% 
kasus DM tidak terdiagnosis. 
Untuk menurunkan angka kejadian, mengenal secara dini, mengelola dan mencegah 
terjadinya efek lebih lanjut (komplikasi) dari suatu penyakit metabolik endokrin berdasarkan 
perjalanan penyakitnyae, diperlukan pengetahuan dan keterampilan dokter tentang faktor-
faktor yang berhubungan dengan etiologi penyakit, patofisiologi dan patogenesis, kelainan 
organ/sistem tubuh, gejala klinik yang timbul, dan menentukan pemeriksaan penunjang 
yang diperlukan agar dapat melakukan usaha pencegahan (promosi kesehatan), 
menegakkan diagnosis dan memilih terapi yang tepat. 
Modul Nutrition and Metabolism merupakan modul tahap kedua pada semester 4 tahap II 
(Transition from Theory to Practice) kurikulum FK UIN 2019 yang akan berlangsung selama 
5 minggu dengan bobot 5 SKS. Mahasiswa peserta didik modul Nutrition and Metabolism 
adalah mahasiswa FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah lulus modul Homeostasis 
III: Digestive and Metabolism di semester 1.  
Secara umum, modul ini memiliki tujuan agar mahasiswa mempelajari: 
1. Struktur, fungsi, dan mekanisme kerja sistem endokrin terutama dalam metabolisme 

makronutrien dan homeostasis energi 
2. Keterampilan klinik dasar untuk sistem endokrin dan metabolik 
3. Penalaran klinis (clinical reasoning) tentang penyakit/kelainan endokrin dan metabolik 

dengan mengintegrasikan ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik, 
4. Pengelolaan masalah kesehatan dalam sistem endokrin dan metabolik secara 

komprehensif dan holistik dengan menerapkan ilmu humaniora dan ilmu kedokteran 
komunitas, selain ilmu biomedik dan kedokteran klinik, 
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5. Pengambilan keputusan klinik berbasis bukti, 
6. Profesionalitas yang bermoral dan beretika berdasarkan nilai-nilai agama Islam. 
Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini adalah 
aspek fisiologis, patologis, dan klinis sistem endokrin yang diintegrasikan secara horizontal 
dan vertikal berlandaskan ilmu biomedik, kedokteran klinik, humaniora, dan kedokteran 
komunitas. Pokok bahasan yang akan dipelajari adalah penyakit yang mengenai atau 
berkaitan dengan gangguan fungsi kelenjar pankreas, tiroid, adrenal, hipofisis, dan 
hipotalamus serta kondisi kelainan metabolisme makro maupun mikronutrien.  Kompetensi 
yang ingin dicapai pada tahap akademik ini berdasarkan Standar Kompetensi Dokter 
Indonesia tahun 2019. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam modul ini, 
mahasiswa akan memperoleh materi pembelajaran di bidang endokrin dan metabolik, baik 
aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan  perilaku, melalui pengalaman belajar berupa 
kuliah, praktikum, latihan keterampilan klinik dasar, diskusi topik khusus, diskusi kelompok, 
temu pakar, dan belajar mandiri. Kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui modul ini 
akan diperdalam lagi pada tahap III (clinical rotation). 
  
MODUL RENAL, FLUID & ELECTROLYTE SYSTEM 
  
SEMESTER 5 
  
MODUL DERMATOVENEOROLOGY 
Di Indonesia, masalah kulit masih merupakan masalah yang banyak dikeluhkan pasien, baik 
yang berasal dari sosio ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas. 
Prevalensi penyakit kulit pada negara berkembang cukup tinggi, antara 20-80%. Penyakit 
kulit yang sering dijumpai di Indonesia, antara lain: jerawat, infeksi jamur misalnya panu dan 
kurap, infeksi bakteri misalnya kusta dan pioderma, infeksi virus misalnya cacar air dan 
herpes, infeksi parasit misalnya skabies, dermatitis, biduran (urtikaria), erupsi alergi obat, 
serta keganasan pada kulit. Pada tahun 2016 WHO menyatakan jumlah penderita kusta di 
Indonesia menempati urutan ketiga di dunia. Angka prevalensi kusta di Indonesia pada 
tahun 2017 sebesar 0,70 kasus/10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 
6,08 kasus per 100.000 penduduk. Studi epidemiologi mengenai penyakit kulit lain di 
Indonesia masih terbatas.  
Penyakit kulit sekalipun tidak berbahaya, mempunyai dampak yang besar bagi pasien baik 
secara fisik maupun psikologik, terutama pada penyakit yang lokasi kelainannya mudah 
terlihat orang lain.  Dampak ekonomi juga terjadi karena penurunan produktivitas sumber 
daya manusia  serta biaya yang dikeluarkan untuk penanganan penyakit kulit tersebut. Oleh 
karena itu, mahasiswa kedokteran dipandang perlu menguasai pengetahuan dan 
keterampilan klinis melalui modul iniuntuk menghadapi masalah kesehatan sistem 
dermatovenereologi yang dijumpai saat praktik klinik kelak. 
Modul   dermatovenereologi merupakanmodul      pertama pada semester  5 tahap II 
(transition from theory to practice) kurikulum FK UIN2019 yang akan berlangsung selama 
5 minggu dengan bobot 5 SKS. Mahasiswa peserta didik modul Dermatovenereologi 
adalah mahasiswa FK UIN Syarif Hidayatullah tahap akademik semester 5 tahap II. 
Secara umum, modul ini memiliki tujuan agar mahasiswa mempelajari: 
1. Struktur, fungsi, dan homeostasis sistem dermatovenereologi dari tingkat sel, jaringan, 

organ, dan sistem organ, 
2. Keterampilan klinik dasar untuk sistem dermatovenereologi, 
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3. Penalaran klinis (clinical reasoning) tentang penyakit dermatovenereologi dengan 
mengintegrasikan ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik, 

4. Pengelolaan masalah kesehatan dalam sistem dermatovenereologi  secara 
komprehensif dan holistik dengan menerapkan ilmu humaniora dan ilmu kedokteran 
komunitas, selain ilmu biomedik dan kedokteran klinik, 

5. Pengambilan keputusan klinik berbasis bukti, 
6. Profesionalitas yang bermoral dan beretika berdasarkan nilai-nilai agama Islam. 
  
Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini adalah 
aspek fisiologis, patologis, dan klinis sistem dermatovenereologi yang diintegrasikan secara 
horizontal dan vertikal berlandaskan ilmu biomedik, kedokteran klinik, humaniora, dan  
kedokteran komunitas. Pokok bahasan yang akan dipelajari adalah penyakit infeksi, gigitan 
serangga dan infestasi parasit, dermatitis, lesi eritro-skuamosa, kelainan kelenjar sebasea 
dan ekrin, penyakit vesikobulosa, penyakit kulit alergi, penyakit autoimun, gangguan 
keratinisasi, reaksi obat, kelainan pigmentasi, neoplasma dan tumor, kelainan rambut, 
kelainan kulit akibat trauma, dan infeksi menular seksual.  Kompetensi yang ingin dicapai 
pada tahap akademik ini berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2019. 
Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam modul ini, mahasiswa akan 
memperoleh materi pembelajaran sistem dermatovenereologi, baik aspek pengetahuan, 
keterampilan, sikap, dan perilaku, melalui pengalaman belajar berupa kuliah, praktikum, 
diskusi topik khusus, diskusi kelompok, temu pakar, dan belajar mandiri. Kompetensi yang 
dicapai mahasiswa melalui modul ini akan diperdalam lagi pada tahap III (clinical rotation). 
  
MODUL ENDOCRINE & REPRODUCTIVE SYSTEM 
  
MODUL NEONATES AND CHILDHOOD  
Periode neonatus dan anak adalah masa penting yang mengawali kehidupan manusia. 
Pada masa ini, manusia tumbuh dan berkembang untuk mencapai potensi optimalnya. 
Perkembangan organ-organ tubuh manusia tidak hanya terjadi pada masa intrauterine. 
Setelah lahir, organ-organ tersebut masih mematangkan diri dan mengalami perubahan 
anatomis dan fisiologis. Contohnya otak, yang mengalami pertumbuhan paling signifikan, 
terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu mencapai 80-90% berat otak dewasa.  
Menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, angka kematian bayi 
telah menurun dibanding tahun 2012, yaitu 15 per 1000 kelahiran hidup. Namun, masih 
menduduki peringkat kedelapan dunia. Pada Sustainable Development Goals, kesehatan 
anak diperhatikan pada beberapa ranah yaitu mengakhiri kemiskinan, pengentasan 
kelaparan, memastikan kesehatan dan kesejahteraan, memastikan pendidikan yang inklusif 
dan berkualitas setara. Anak yang tumbuh dengan sehat, terdidik, bahagia, dan aman 
diharapkan akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang berkualitas. 
Modul Neonates and Childhood merupakan modul ketiga yang akan dipelajari pada 
semester V selama 5 minggu. Khusus dalam modul Neonates and childhood, sebagai calon 
dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan primer dengan prinsip kedokteran 
keluarga, maka mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan mengenai  
1. Dasar-dasar teori ilmiah tumbuh kembang sejak perinatal sampai masa kanak.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dan memantau tahapan tumbuh 

kembang yang normal 
3. Dasar-dasar upaya deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang 
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4. Penanganan masalah kedaruratan dalam pertumbuhan dan perkembangan 
5. Upaya-upaya promotif, preventif dan rehabilitatif untuk mendapatkan pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal 

Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini adalah 
aspek fisiologis, patologis, dan klinis penyakit pada masa neonatal dan anak yang 
diintegrasikan secara horizontal dan vertikal berlandaskan ilmu biomedik, kedokteran klinik, 
humaniora, dan kedokteran komunitas. Lingkup bahasan yang akan dipelajari pada modul 
ini adalah dasar pertumbuhan dan perkembangan normal, pemantauan pertumbuhan dan 
perkembangan, gizi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan neonatus dan anak, 
penyakit pada bayi dan anak, kelainan pertumbuhan dan perkembangan, dan farmakologi 
pada bayi dan anak. 
Kompetensi yang ingin dicapai pada tahap akademik ini berdasarkan Standar Kompetensi 
Dokter Indonesia tahun 2019. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam modul 
ini, mahasiswa akan memperoleh materi pembelajaran sistem dermatovenereologi, baik 
aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, melalui pengalaman belajar berupa 
kuliah, praktikum, diskusi topik khusus, diskusi kelompok, temu pakar, dan belajar mandiri. 
Kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui modul ini akan diperdalam lagi pada tahap III 
(clinical rotation). 
  
SEMESTER 6 
  
MODUL ADOLESCENCE & ADULTHOOD 
Masalah kesehatan pada masa remaja dan dewasa, terutama remaja, bukan merupakan 
masalah yang bisa dipandang sebelah mata. Masalah kesehatan pada masa dewasa 
merupakan akibat masalah kesehatan atau gaya hidup berisiko pada masa remaja. Apabila 
masalah ini tidak ditangani dengan baik, anggaran pembiayaan kesehatan negara ini makin 
terbebani di kemudian hari. Selain itu, masalah kesehatan ini juga akan menghasilkan 
generasi muda yang tidak produktif dan tidak berkualitas, sehingga tidak dapat bersaing di 
era globalisasi.  
Sekitar 1,2 miliar atau satu dari enam orang penduduk di dunia adalah remaja yang berusia 
10 – 19 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 sebesar 23% dari penduduk 
Indonesia merupakan anak usia sekolah dan remaja, yang akan menjadi kelompok usia 
produktif pada tahun 2035. Menurut WHO (2018), sekitar 1,1 juta remaja meninggal dunia 
pada tahun 2016 – 3.000 kematian remaja setiap hari – diakibatkan oleh penyebab yang 
bisa dicegah dan diobati. Kecelakaan lalu lintas – lebih dari 135.000 kematian - merupakan 
penyebab kematian terbanyak di antara remaja pada tahun 2016, diikuti oleh bunuh diri, 
kekerasan interpersonal, HIV dan AIDS serta diare. Angka kematian akibat tenggelam di 
kalangan remaja pada tahun 2016 juga cukup banyak, yaitu 50.000 kasus. Selain itu, 
gangguan mental dan kehamilan pada remaja juga tidak sedikit dijumpai. Separuh dari 
penyakit jiwa pada orang dewasa dimulai dari usia 14 tahun. Namun, sebagian besar kasus 
terlambat dideteksi. Secara global, 44 dari 1000 perempuan berusia 10 – 19 tahun 
mengalami kehamilan (WHO, 2018). Penyakit kardioserebrovaskuler yang merupakan 
penyebab kematian terbanyak pada populasi dewasa juga merupakan akibat gaya hidup 
tidak sehat sejak remaja, antara lain seperti perilaku sedentari, merokok, konsumsi alkohol, 
dan pola diet yang tidak seimbang dan tidak sehat. 
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Modul Adolescence & Adulthood merupakan modul ketiga pada semester 6 tahap II 
(transition from theory to practice) kurikulum  FK UIN 2019 yang akan berlangsung selama 
6 minggu dengan bobot 5 SKS. Mahasiswa peserta didik modul Adolescence & 
Adulthoodadalah mahasiswa FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahap akademik 
semester 6 tahap II yang telah lulus modul-modul tahap I dan tahap II sebelum modul ini. 
Secara umum, modul ini memiliki tujuan agar mahasiswa mempelajari: 
1. Proses perubahan dan perkembangan normal yang terjadi pada masa remaja, 
2. Masalah kesehatan yang sering dijumpai pada masa remaja dan dewasa. 
Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini adalah 
aspek fisiologis, psikologis, dan sosial pubertas serta aspek patologis, klinis, dan psikososial 
penyakit yang sering ditemukan pada masa remaja dan dewasa. Konsep teoretik ini 
diintegrasikan secara horizontal dan vertikal berlandaskan ilmu biomedik, kedokteran klinik, 
humaniora, dan kedokteran komunitas. Pokok bahasan yang akan dipelajari adalah psikiatri, 
infeksi dan inflamasi, autoimun, trauma, vaskuler, neoplasma, metabolik serta endokrin yang 
mengenai berbagai sistem. Modul ini melibatkan berbagai sistem, antara lain sistem 
respirasi, gastrointestinal, genitourinaria, reproduksi, integumentum, muskuloskeletal, saraf, 
metabolik endokrin, dan mental. Kompetensi yang ingin dicapai pada tahap akademik ini 
berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2019. Untuk mencapai 
kompetensi yang diharapkan dalam modul ini, mahasiswa akan memperoleh materi 
pembelajaran, baik aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, melalui 
pengalaman belajar berupa kuliah, praktikum, diskusi topik khusus, diskusi kelompok, temu 
pakar, dan belajar mandiri. Kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui modul ini akan 
diperdalam lagi pada tahap III (clinical rotation). 
  
MODUL GERIATRICS & HAJJ PILGRIMS 
  
MODUL COMMUNITY & FAMILY HEALTH ORIENTED PROGRAM   
   
MODUL PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM 
  
SEMESTER 7 
  
MODUL ELECTIVE (UNDERGRADUATE) 
Kurikulum pada pendidikan kedokteran mengacu pada Standar Kompetensi Dokter 
Indonesia (SKDI) yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Kompetensi 
tersebut adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Mahasiswa 
kemungkinan terbatas terekspos masalah-masalah tertentu yang tidak terdapat dalam SKDI 
tetapi dihadapi dilapangan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, maka diadakan Modul elektif 
yang dirancang menerapkan self-directed learning (SDL) atau kemandirian belajar 
mahasiswa pada tahap praklinik.  
Modul elektif tahap akademik dilaksanakan pada awal semester tujuh selama dua minggu 
dengan bobot dua SKS.  Modul ini secara spesifik dirancang oleh tiap-tiap bagian cabang 
ilmu. Topik meliputi topik khas terkait cabang ilmu dan dapat pula merupakan integrasi 
beberapa cabang ilmu. Mahasiswa boleh memilih dan menentukan topik modul sesuai minat 
dan kebutuhan mahasiswa. Fleksibilitas akan membuat perkebangan efektif dari 
kemampuan dan minat mahasiswa secara individual. Pemilihan modul elektif dilakukan 
secara bebas oleh mahasiswa dengan sistem kuota. Pendaftaran akan ditutup bila sudah 
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mencapai jumlah mahasiswa, sehingga mahasiswa yang belum mendaftar diwajibkan 
memilih modul elektif lain yang belum memenuhi kuota.  
Tujuan dari modul elektif tahap akademik adalah memperkuat pengetahuan dan 
keterampilan mahasiswa pada bidang ilmu tertentu, sehingga mahasiswa mendapatkan 
tambahan wawasan, memperkaya modal untuk pendidikan tahap klinik, serta 
menumbuhkan minat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai 
bidang yang diminati.  
Pengumuman topik modul elektif yang akan dilaksanakan maksimal adalah dua bulan 
sebelum modul berlangsung, dan mahasiswa melakukan pendaftaran sesuai minat masing-
masing. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk merancang rencana belajarnya sendiri 
sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan topik yang diminati. Modul elektif dapat 
berlangsung lokal atau di luar negeri sesuai dengan kerjasama insttusi. Untuk Modul elektif 
luar negeri akan diberlakukan sistem seleksi. Masing modul elektif menampung minimal tiga 
mahasiswa. Bila kuota penuh atau tidak memenuhi maka akan dialihkan pada modul elektif 
lain. Hasil pengumunan berdasarkan kuota akan diumumkan kemudian. Pengelola berhak 
membatalkan penyelenggaraan salah satu pilihan dalam blok elektif apabila jumlah 
mahasiswa tidak memenuhi kuota yang dipersyaratkan. 
  
MODUL EMERGENCY MEDICINE 
  
MODUL FOUNDATION OF CLINICAL PRACTICE 
Kepaniteraan klinik atau tahap profesi dokter merupakan saat yang ditunggu oleh seluruh 
mahasiswa kedokteran. Sebentar lagi mereka akan menjadi koas. Bertemu dengan pasien 
dan belajar dengan kasus nyata merupakan pengalaman baru yang menyenangkan. 
Namun, pengalaman baru ini juga menegangkan dan menimbulkan kecemasan baru. 
Berbagai penelitian telah membuktikan hal ini. Berbagai pertanyaan bakal terlintas di 
benak mahasiswa: 
Apa peran dan tanggung jawab koas? 
Bagaimana cara belajar di tahap pendidikan profesi dokter? 
Bagaimana cara memeriksa pasien? 
Keterampilan klinik apa yang harus dikuasai? 
Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah sakit? 
Bagaimana cara berkomunikasi dengan dokter pendidik klinis, perawat, dan tenaga 
kesehatan lainnya? 
Untuk itu, mahasiswa akan mengikuti modul Foundation of Clinical Practice yang 
membantu masa transisi dari tahap akademik menuju tahap profesi dokter sehingga bisa 
menjawab kecemasan dan kekhawatiran mereka.  
Modul Foundation of Clinical Practice merupakan modul terakhir pada semester 7 tahap II 
(transition from theory to practice) kurikulum FK UIN2019 yang akan berlangsung selama 
5 minggu dengan bobot 5 SKS. Mahasiswa peserta didik modul Foundation of Clinical 
Practice adalah mahasiswa FK UIN Syarif Hidayatullah tahap akademik semester 7 tahap 
II yang telah lulus seluruh modul di semester 1 tahap I dan semester 2 sampai dengan 6 
tahap II. Secara umum, modul ini memiliki tujuan agar mahasiswa mempelajari: 
1. Keterampilan klinik untuk pelayanan pasien (patient care), 
2. Pengembangan diri dan pengembangan profesi, 
3. Penalaran klinis (clinical reasoning) dengan mengintegrasikan ilmu kedokteran dasar 

dan ilmu kedokteran klinik, 
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4. Pengelolaan masalah kesehatan secara komprehensif dan holistik dengan menerapkan 
ilmu humaniora dan ilmu kedokteran komunitas, selain pendekatan biomedik, 

5. Pengambilan keputusan klinik berbasis bukti (evidence based medicine), 
6. Komunikasi efektif, 
7. Profesionalitas yang bermoral dan beretika berdasarkan nilai-nilai agama Islam. 
Ruang lingkup yang dipelajari secara komprehensif dan sistematis dalam modul ini terdiri 
atas 3 kompetensi, yaitu kompetensi teknis (performance of tasks), kompetensi intelektual 
dan analitik (approach to tasks), serta kompetensi personal dan profesional 
(professionalism). Kompetensi teknis meliputi keterampilan klinik, komunikasi efektif, dan 
penalaran klinis yang dibutuhkan dalam pelayanan pasien (patient care). Kompetensi 
intelektual dan analitik terdiri dari bioetika dan landasan ilmiah kedokteran. Sedangkan 
kompetensi personal dan profesional antara lain mencakup kemampuan untuk 
mengevaluasi kelemahan dan kekuatan diri dalam mengembangkan diri maupun profesi 
serta memiliki kemampuan untuk menilai bahwa dokter itu perlu belajar sepanjang hayat. 
Pokok bahasan yang akan dipelajari antara lain adalah keterampilan klinik, penalaran klinik, 
komunikasi efektif, kajian etik, rekam medik, kegawatdaruratan, kerjasama dan kolaborasi, 
pemanfaatan mobile apps, manajemen waktu dan stress . Kompetensi yang ingin dicapai 
pada tahap akademik ini berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2019. 
Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam modul ini, mahasiswa akan 
memperoleh materi pembelajaran, baik aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan  
perilaku, melalui pengalaman belajar berupa kuliah, keterampilan klinik dasar, observasi, 
dan praktik lapangan. Kompetensi yang dicapai mahasiswa melalui modul ini akan 
diperdalam lagi pada tahap III (clinical rotation). 
  
TOPIK LONGITUDINAL 
  
PRACTICE OF MEDICINE 
  
MEDICINE & SOCIETY 
  
INFORMATION LITERACY & RESEARCH METHODOLOGY 
  
INTEGRATED MUSLIM DOCTOR & BIOETHICS 
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BAB V 
RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR  

MAKSIMUM 3 SEMESTER 
 
5.1 MATA KULIAH/KEGIATAN YANG DAPAT DIAMBIL DI LUAR PRODI DI DALAM 

UIN 
 

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus 
Merdeka yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Fakultas Kedokteran Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta memfasilitasi hak mahasiswa kedokteran 
tahap akademik maupun tahap profesi untuk mengikuti program tersebut. Program 
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini meliputi 13 (tiga belas) modul tahap akademik 
sebagai berikut: 

  

NO SEMESTER KODE MODUL SKS 

TAHAP AKADEMIK 

1 1 BHS3122 ENGLISH 3 

2 1 BHS2131 ARABIC                3 

3 1 SAR2001 PRACTICAL QIRAAT 1 

4 2 POL3017 PANCASILA 2 

5 2 SAG3084 ISLAMIC STUDIES, BASIC 2 

6 2 SAR5054 PRACTICAL IBADAH       1 

7 3 BHS5007 BAHASA INDONESIA 3 

8 3 SAG3070 ISLAMIC STUDIES, INTERMEDIATE 2 

9 3 POL3045 CIVIC EDUCATION 
(KEWARGANEGARAAN) 

2 

10 4 SAG2002 ISLAM & SCIENCE 3 

11 5 DOK4021 SOFT SKILLS, BASIC 2 

12 6 DOK4027 SOFT SKILLS, INTERMEDIATE 2 

13 7 DOK4028 ELECTIVE (UNDERGRADUATE) 2 

SKS TOTAL 30 
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5.2 MATA KULIAH/KEGIATAN YANG DAPAT DIAMBIL DI LUAR PRODI DI LUAR UIN 
 
Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 
memfasilitasi hak mahasiswa kedokteran tahap profesi untuk mengikuti program 
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini melalui 19 (sembilan belas) modul profesi 
yang tersebar melalui jejaring RS Pendidikan Utama, Afiliasi dan Satelit serta 
Puskesmas Jejaring dengan komposisi sebagai berikut: 
a) Rumah Sakit Pendidikan Utama : RSUP Fatmawati   
b) Rumah Sakit Jejaring dan Satelit : 8 RS Jejaring dan Satelit 
c) Puskesmas Jejaring : Puskesmas wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan 

 

NO SEMESTER KODE MODUL SKS 

TAHAP PROFESI 

1 8,9,10,11 
 

DOK5001 HEALTHY SANTRI 2 

2 DOK5002 SHARIA HOSPITAL 2 

3 DOK5003 ELECTIVE (CLERKSHIP) 2 

4 DOK5004 NEUROLOGY 2 

5 DOK5005 OPHTHALMOLOGY 2 

6 DOK5006 EAR, NOSE AND THROAT 2 

7 DOK5007 DERMATOVENEREOLOGY 2 

8 DOK5008 FORENSIC MEDICINE AND 
MEDICOLEGAL 2 

9 DOK5009 PSYCHIATRY 2 

10 DOK5010 GERIATRIC MEDICINE 2 

11 DOK5011 EMERGENCY MEDICINE 2 

12 DOK5012 CARDIOLOGY & ACLS 2 

13 DOK5013 ANAESTHESIA 2 

14 DOK5014 RESPIRATORY MEDICINE 2 

15 DOK5015 INTERNAL MEDICINE 8 

16 DOK5016 PAEDIATRICS 8 

17 DOK5017 SURGERY & ATLS 8 

18 DOK5018 OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 8 

19 DOK5019 COMMUNITY MEDICINE (CLINICAL 
ROTATION) 6 

SKS TOTAL 66 
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Bentuk Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran program kampus merdeka tahap akademik maupun profesi yang 
difasilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini 
dapat berupa sebagai berikut: 
1. Kuliah, 
2. Pertukaran mahasiswa, 
3. Proyek kemanusiaan atau community development, 
4. Riset, 
5. Rintisan wirausaha, 
6. Magang atau praktik kerja, 
2. Belajar mandiri. 
  
Persyaratan 
1. Mahasiswa berstatus aktif di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 
2. Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil untuk tahap akademik adalah 20 (dua puluh) 

SKS, 
3. Kegiatan pembelajaran kampus merdeka untuk tahap akademik tidak boleh 

mengorbankan kegiatan pembelajaran yang wajib diikuti dalam modul yang sedang 
berjalan, 

4. Program kampus merdeka hanya bisa dilaksanakan di mitra yang telah memiliki 
perjanjian kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 

  
Mitra  
1. Program studi S1 yang berada di bawah semua fakultas di dalam Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk modul nomor 1 sampai dengan 10 dan nomor 
13 tahap akademik, 

2. Organisasi kemahasiswaan resmi atau unit kegiatan mahasiswa resmi di Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk modul nomor 11 dan 12 tahap akademik, 

3. Program studi profesi fakultas kedokteran di luar Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta untuk modul nomor 1 tahap profesi, 

5. Rumah sakit, sekolah dasar dan menengah, organisasi nirlaba, perusahaan atau dinas 
kesehatan yang telah menjadi mitra untuk modul nomor 1 tahap profesi. 
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BAB VI 
MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM 

(PPEPP KURIKULUM) 
 

 
Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di 
perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Implementasi  
sistem penjaminan mutu internal (satu siklus PPEPP).  
 
a. Tahap Penetapan 

1. Rektor memberi rekomendasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk 
menetapkan standar mutu dan sasaran mutu internal program pendidikan sarjana 
dan sekolah pasca sarjana dengan mengacu  pada Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (SNPT), standar Badan  Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), 
dan standar internasional AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance), 
ASIIN, Islamic-QA, ISESCO, QS Star. 

2. Kebijakan Kurikulum s/d RPS (minimal SK dekan ttg kurikulum prodi) 
3. Prodi menetapkan matakuliah dan dosen 

 
b. Tahap Pelaksanaan 

Program Studi dan fakultas melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan Program 
Studi dan fakultas dan melakukan  implementasi  sistem  penjaminan mutu internal. 

 
c. Tahap Evaluasi 

Program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan 
(ketersediaan RPS, Jurnal Kuliah, kehadiran). LPM, GJM dan SPI (non-akademik) 
melakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan pencapaian IKU di masing-masing 
unit terhadap implementasi sistem penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan 
hasil asesmen-audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk 
tindakan perbaikan oleh Rektor. Kebijakan tindak lanjut dari Rektor disampaikan kepada 
Program Studi /fakultas untuk melakukan tindakan perbaikan dan  pengembangan  
untuk mencapai IKU dan keunggulan indikator kinerja tambahan pada siklus 
penjaminan mutu internal berikutnya. 

 
d. Tahap Pengendalian/monitoring. 

Lembaga Penjaminan Mutu atas penugasan Rektor melakukan asesmen audit ke 
Program Studi dan fakultas dengan dibantu oleh asesor dan auditor internal untuk 
mengevaluasi sejauh mana SPMI di Program Studi dan Fakultas diimplementasikan. 
Hasil asesmen- audit internal  yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan 
kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil audit mutu internal yang didapat 
prodi dilakukan evaluasi. 

 
e. Tahap Peningkatan 

Pimpinan Fakultas menyusun program/kegiatan untuk Penetapan implementasi sistem 
penjaminan mutu internal untuk jangka waktu tertentu (4 tahun) : 
1. Prodi melakukan pembenahan terhadap potensi penyimpangan (monitoring) 
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2. Prodi melakukan tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan atau peningkatan 
siklus berikutnya.  

 
EVALUASI PADA PROGRAM STUDI 
Evaluasi pelaksanaan kurikulum meliputi berbagai unsur pembelajaran yang mendukung 
pelaksanaan kurikulum, dengan memperhatikan hal-hal berikut : 
1. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran program studi 
2. Standar Kompetensi Dokter Indonesia  
3. Undang-undang Pendidikan kedokteran (UU No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan 

Kedokteran) 
4. Pelaksanaan kurikulum  
5. Kelulusan mahasiswa dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter baik 

CBT (Computer-Based Test) maupun OSCE (Objective Structured Clinical 
Examination). 

6. Masukan dan saran yang dari semua pemangku kepentingan. Terdiri dari 
a. Mahasiswa 

Mahasiswa memberikan umpan umpan balik pelaksanaan modul setiap selesai 
menjalani suatu modul klinik. Umpan baik dicatat dan dijadikan bahan masukan 
dalam rapat tim modul.  

b. Staf pengajar 
Staf pengajar memberikan evaluasi secara rutin setiap akhir modul dan juga dalam 
rapat evaluasi yang dilaksanakan dalam rapat rutin komkordik setiap 3 bulan.  

c. Alumni 
Secara berkala diadakan sarasehan alumni, setiap tahun. salah satu kegiatan yang 
diakukan adalah evaluasi dan penjarigan masukan dari alumniterkait pendidikan 
dan kompetensi yang dicapai selama masa pendidikan dan aplikasinya ketika 
mereka menjalankan tugas sebagai dokter.  

d. Mitra pengguna lulusan  
Memberikan masukan dengan mengisi form evaluasi yang disebarkan kepada para 
pengguna lulusan.  

e. Evaluasi kurikulum dilakukan bersama oleh Prodi, Medical Education Unit, dan staff 
pengajar/komite koordinasi pendidikan dari semua RS pendidikan dilaksanakan 
setiap tahun dalam rapat evaluasi umum antara FK UIN dengan semua RS 
pendidikan 

7. Prodi menyampaikan laporan ke pimpinan fakultas 
Hasil evaluasi kurikulum disampaikan kepada pimpinan pimpinan fakultas untuk 
kemudian dilakuakn rencana tindak lanjut guna perbaikan kurikulum di masa 
mendatang.  
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