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SAMBUTAN DEKAN 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

bimbingan, petunjuk dan kekuatan-Nya kepada kita semua, atas selesainya Buku 

Pedoman Program Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lambung 

Mangkurat.  

Kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi kedokteran serta tingkat pendidikan dan kesadaran 

masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tuntutan yang tinggi dibidang pelayanan 

kesehatan,  menuntut tersedianya sumber daya manusia yang handal dan terampil serta 

profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Buku Pedoman Program 

Kepaniteraan klinik ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kepaniteraan klinik 

di RSUD Ulin/FK Unlam. 

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua 

pihak yang telah bekerja keras untuk ikut serta menyusun Buku Pedoman Program 

Kepaniteraan Klinik  ini. Kami menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih jauh dari 

sempurna, karena itu akan selalu disempurnakan secara berkala berdasarkan masukan 

dari berbagai pihak. 

Semoga Buku Pedoman Program Kepaniteraan Klinik ini bermanfaat bagi kita 

semua dan segala upaya yang telah dilakukan ini akan bermanfaat dalam upaya 

mencapai tujuan kita bersama yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, efektif, 

adil dan merata. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Dekan Fakultas Kedokteran ULM 
 
 
Prof. Dr. Zairin NH, dr, Sp.OT (K), MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buku Panduan Pendidikan Klinik, Edisi IV - 2018 

Pendidikan Profesi Dokter FK ULM 
3 

 
SAMBUTAN DIREKTUR 

 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

bimbingan, petunjuk dan kekuatan-Nya kepada kita semua, atas selesainya Buku 

Pedoman Program Kepaniteraan Klinik ini.  

 Buku Pedoman Program Kepaniteraan klinik ini diharapkan menjadi acuan 

dalam pelaksanaan kepaniteraan klinik di masing –masing SMF/Bagian RSUD Ulin. 

Harapan saya dengan panduan ini maka pelayanan RSUD Ulin terhadap pasien tetap 

terjaga. 

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua 

pihak yang telah bekerja keras untuk ikut serta menyusun Buku Pedoman Program 

Kepaniteraan Klinik  ini.  

Semoga Buku Pedoman Program Kepaniteraan Klinik ini bermanfaat bagi kita 

semua dan segala upaya yang telah dilakukan ini akan bermanfaat dalam upaya 

mencapai tujuan kita bersama yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, efektif, 

adil dan merata. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Direktur RSUD Ulin 
 
 
dr. Hj. Suciati, M.Kes 
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I. KURIKULUM PENDIDIKAN KLINIK 

 

A. Definisi Pendidikan Klinik 

 

Pendidikan klinik merupakan proses yang sangat penting dalam pendidikan 

dokter karena pada fase inilah peserta didik dibawa dalam konteks nyata yaitu 

melakukan pengobatan dan perawatan pasien. Menurut Mc Allister (1997), pendidikan 

klinis merupakan pendidikan yang mencakup aplikasi teori untuk pengembangan 

pengetahuan dan ketrampilan klinis dengan memasukan unsur sikap di dalam pelayanan 

pasien yang beretika. 

 

B. Tujuan Pendidikan Klinik 

 

1. Memberikan gambaran kepada Dokter Muda mengenai peran dokter dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, membina hubungan antar profesi, 

pemimpin yang baik, komunikator yang baik dan manajer yang baik. 

2. Memberikan kesempatan kepada Dokter Muda untuk mengintegrasikan serta 

menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam lingkup perawatan pasien di 

RS dan Pusat layanan primer sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi.  

 

C. Sasaran Belajar Pendidikan Klinik 

 

Area Profesionalitas Yang Luhur 

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

2. Bermoral, beretika dan disiplin 

3. Sadar dan taat hokum 

4. Berwawasan social budaya 

5. Berperilaku professional 

 

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 keluarganya 

2. Berkomunikasi dengan mitra kerja 

3. Berkomunikasi dengan masyarakat 

 

Area Pengelolaan Informasi 

4. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan 

5. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada 

professional kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan 

 

Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran 
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6. 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 

7. Melakukan prosedur diagnosis 

8. Melakukan prosedur penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif 

 

Area Pengelolaan Masalah Kesehatan 

9. Melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat 

10. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan pada 

individu, keluarga dan masyarakat 

11. Melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan 

masyarakat 

12. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya 

meningkatkan derajat kesehatan 

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

penyelesaian masalah kesehatan 

14. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik 

yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia 

 

D. Beban Studi Pendidikan Klinik 

 

    Sesuai dengan SK Rektor No………beban studi dalam program pendidikan Panklin 

adalah 43 SKS. Nama mata kuliah, sandi, SKS dan jumlah minggu kegiatan tersaji 

pada tabel berikut:   
 

 

      Tabel. Mata kuliah program pendidikan klinik 

No Mata Kuliah Sandi SKS Minggu 

1 Dasar praktek klinik   2  

2 Ilmu Penyakit Dalam  5  

3 Ilmu Kesehatan Anak  5  

4 Ilmu bedah  5  

5 Ilmu Kebidanan dan Kandungan  5  

6 Ilmu Kesehatan Masyarakat/PBL  4  

7 Imu Kesehatan Jiwa   2  

8 Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin  2  

9 Radiologi  2  
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10 Anestesiologi  2  

11 Ilmu Penyakit Saraf  2  

12 Ilmu Penyakit Mata  2  

13 Ilmu Penyakit THT  2  

14 Ilmu Kedokteran Forensik  2  

15 Kedokteran Klinik Terintegrasi   1  

 TOTAL  43  

 

E.  Siklus Pendidikan Klinik 

 

a. Pelaksanaan kepaniteraan klinik dilakukan dengan cara praktik magang yang 

dilaksanakan secara siklus (rotasi) pada setiap bagian klinik di Rumah Sakit 

Umum Daerah Ulin serta lahan praktik lainnya selama 99 minggu termasuk 11 

minggu masa tenggang atau 87 minggu efektif. 

b. Siklus kepaniteraan klinik terdiri dari 15 Departemen/bagian, dengan kapasitas 

peserta panklin (dokter muda) yang masuk tiap bagian sebanyak 6-12 orang 

dengan menggunakan sistem junior-senior 

c. Pengaturan sistem siklus tersebut dilaksanakan oleh Program Studi Profesi 

Dokter berkoordinasi dengan komkordik. (jadwal siklus tiap kelompok dapat 

dilihat pada lampiran)  

 

F. Proses Belajar Mengajar 

 (1) Kegiatan Panklin 

a. Kegiatan kepaniteraan klinik meliputi tugas harian di poliklinik,  ruangan, bed side 

teaching, tatap muka, diskusi kasus, pembuatan makalah ilmiah seperti referat dan 

laporan kasus serta penugasan lainnya. 

b. Khusus untuk Kepaniteraan IKM/komunitas dan PBL, mahasiswa mendapatkan 

pengalaman belajar di Puskesmas dan pengalaman belajar lapangan di masyarakat. 

 

(2)  Tugas harian 

a. Tugas harian berupa kerja ruangan yang merupakan pengalaman belajar klinik 

peserta panklin dalam memahami prosedur administratif dan prosedur medis dalam 

memperoleh keterampilan membuat anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik, 

melakukan pemeriksaan penunjang sederhana, mengusulkan pemeriksaan 

penunjang lanjutan, membuat diagnosis, mengusulkan penatalaksanaan, membuat 

prognosis, pencegahan dan rehabilitasi, mampu memberikan anjuran, serta 

menguasai keterampilan klinis yang akan dipergunakan untuk mendiagnosis 

maupun menyelesaikan masalah kesehatan.  

b. Kerja ruangan dilakukan melalui jaga harian dan atau jaga malam di bangsal 

perawatan, poliklinik, Unit Gawat Darurat, kamar operasi, dan ruang perawatan 

intensif. 

c. Waktu dan tempat untuk kerja ruangan ditentukan oleh masing-masing bagian. 
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(3) Kegiatan Tatap Muka 

a. Kegiatan tatap muka merupakan pengalaman belajar ceramah dan atau diskusi 

peserta panklin agar mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk  

membuat diagnosis, memberi penanganan awal atau tuntas, serta mampu merujuk 

yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. 

b. Kegiatan tatap muka dilakukan melalui laporan jaga, bed side teaching, ronde 

(visite bangsal), diskusi kasus, presentasi kasus, presentasi referat, responsi, dan 

diskusi kelompok. 

c. Waktu dan tempat untuk kegiatan tatap muka ditentukan oleh masing-masing 

bagian.  

 

(4) Makalah Ilmiah 

a. Peserta panklin membuat makalah ilmiah mengenai kasus dengan penyakit tertentu 

(laporan kasus) dan tinjauan pustaka (referat) serta membahasnya dalam diskusi. 

Untuk membuat makalah ini mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing.  

b. Jumlah, judul, serta waktu penyajian ditentukan oleh masing-masing bagian. 

c. Jika terjadi kasus kematian, maka diadakan laporan kasus kematian.  
 

G. Evaluasi Hasil Belajar di Kepaniteraan klinik 
  

(1) Pengertian 

Evaluasi panklin merupakan sebagian dari upaya penyelenggaraan secara 

terprogram yang termuat dalam kegiatan panklin pada setiap bagian.  

 

 

 (2) Tujuan 

a. Menilai apakah peserta panklin telah memahami atau menguasai materi yang 

diharapkan pada bagian tersebut 

b. Untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi klinik 

c. Untuk memberikan umpan balik hasil belajar kepada mahasiswa 

d. Untuk memotivasi mahasiswa 

e. Untuk menentukan kelulusan 

f. Untuk mengevaluasi keberlangsungan proses belajar mengajar 
 

(3)  Metode Penilaian  

Assessment memegang peran penting dalam proses pendidikan kedokteran, dalam 

kehidupan mahasiswa kedokteran dan dalam lingkup sosial yaitu adanya sertifikasi 

kompetensi dokter yang akan merawat pasien. Masyarakat akan menilai kualitas dokter 

lulusan institusi pendidikan kedokteran (Shumway & Harden, 2003).  

Metode assessment yang digunakan lebih diutamakan berdasarkan observasi 

langsung di tempat kerja dan saat bedside teaching. Tanpa observasi langsung, 

pembimbing tidak dapat memperoleh data yang akurat untuk memberikan feedback. 

Metode assessment yang dapat digunakan dalam pendidikan klinik di FK Unlam antara 

lain: 

a. Penilaian Pengetahuan : MCQ, Ujian Oral terstruktur, Case Based Discussion 

b. Penilaian Ketrampilan klinik: OSCE, DOPS dan Mini-CEX 

c. Penilaian sikap dan perilaku: daftar tilik/lembar observasi    
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(4) Jenis Penilaian  

Jenis penilaian di dalam kepaniteraan klinik berdasarkan tujuannya ada dua, yaitu: 

a.  Penilaian Formatif 

Dalam pendidikan klinik penilaian formatif memiliki kontribusi yang sangat 

penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dokter muda untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan, mengingat konsep pendidikan klinik mengacu 

pada experietial learning. Tujuan penilaian formatif adalah untuk mengetahui 

perkembangan hasil pembelajaran serta memberikan feedback (umpan balik) 

kepada dokter muda. Kegiatan harian yang dinilai adalah: tutorial klinik, 

presentasi kasus, bedside teaching, ketrampilan prosedural klinik, journal reading 

dan referat. 

b.  Penilaian Summatif 

Penilaian summatif merupakan penilaian akhir terhadap hasil pembelajaran dokter 

muda dan menentukan lulus tidaknya peserta didik. Penilaian summatif 

merupakan kumpulan nilai hasil penilaian dalam proses pendidikan antara lain 

nilai ujian tulis, nilai referat, nilai persentasi kasus, nilai ujian kasus (long case) 

dan OSCE. 
 

 (5) Pelaksanaan Ujian 

a. Ujian Kasus diselenggarakan di bagian pada minggu terakhir pada siklus yang 

sedang berjalan.  

b. Peserta panklin yang mendapat musibah atau berhalangan, sehingga tidak dapat 

mengikuti ujian kasus pada tanggal dan waktu yang ditetapkan, dapat diberi 

kesempatan mengikuti ujian susulan jika memiliki alasan sebagai berikut:  

- Sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter). 

- Kecelakaan (dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari kepolisian). 

- Mendapat musibah: anggota keluarga kandung meninggal dunia; 

kebanjiran, kebakaran dsb (dibuktikan dengan surat dari kelurahan 

setempat). 

c. Untuk mengikuti ujian susulan, mahasiswa wajib mengajukan permohonan 

tertulis disertai bukti-bukti tersebut diatas, paling lambat 1 (satu) minggu 

sebelum tanggal masuk di bagian tersebut.  

d. Ujian susulan dapat menggunakan waktu tenggang antara 2 siklus.  

 

(6) Komponen Penilaian 

Komponen kompetensi yang dinilai selama menempuh kepaniteraan klinik adalah 

knowledge/ kognitif, psikomotor/ keterampilan klinik dan attitude/sikap dan perilaku 

dokter muda selama menjalani siklus panklin di tiap Departemen/Bagian. 

 

(7) Standar penilaian 

Dengan sistem KBK ini, maka standar penilaian didasarkan pada kriteria yang telah 

ditetapkan. Penetapan standard seperti ini disebut dengan Penilaian Acuan Patokan 

(PAP) atau Penilaian Acuan Baku (PAB), atau criterion-reference test. Sistem penilaian 

PAP digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara mutlak (absolut) terhadap 

suatu patokan. Penetapan patokan yang digunakan 

berdasarkan kesepakatan antar bagian di rotasi klinik dilihat dari tingkat penguasaan 

mahasiswa. 

                  

(8) Pengolahan nilai 

a. Nilai akhir panklin merupakan hasil kumulatif dari berbagai komponen yaitu: 
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No Jenis 

Assessment 

Metode Persentase 

1 Formatif Tutorial klinik Diserahkan 

pada masing-

masing bagian 
Laporan kasus 

Journal Reading 

DOPS 

Referat 

Mini-CEX 

Penyuluhan  

Dan lain-lain 

2 Sumatif  Long  case  Diserahkan 

pada masing-

masing bagian 
MCQ 

DOPS 

Ujian lisan 

terstruktur 

OSCE 

3 Profesional 

Behavior 

Lembar 

observasi/kuesioner  

Suficient/ 

unsuficient 

 

b. Nilai akhir bagian/departemen dapat dikeluarkan apabila perilaku dinilai tanpa 

cacat (sufficient professional behaviour). 

c. Pengolahan nilai akhir dilakukan oleh kepala bagian/kordinator pendidikan di 

bagian masing-masing 

d. Penetapan nilai akhir melalui rapat di bagian yang dihadiri seluruh dosen 

pengampu/pembimbing 

e. Nilai akhir bagian/departemen dikonversi kedalam huruf dengan ketentuan 

seperti yang tertera pada tabel berikut : 
 

RENTANG 

NILAI 

HURUF BOBOT TINGKAT 

PENGUASAAN 

80 – 100 

75 – 79 

70 –  74 

65 –  69 

60 –  64 

55 –  59 

50 –  54 

<50 

 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

E 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

Tingkat penguasaan >80% 

Tingkat penguasaan 75-79% 

Tingkat penguasaan 70-74% 

Tingkat penguasaan 65-69% 

Tingkat penguasaan 60-64% 

Tingkat penguasaan 55-59% 

Tingkat penguasaan 50-54% 

Tingkat penguasaan <50% 

 

f. Nilai yang sudah ditetapkan wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Dekan 

melalui Pembantu Dekan I untuk selanjutnya diumumkan kepada mahasiswa 
 

(9) Hasil Evaluasi Panklin  
      Hasil evaluasi dapat berupa:  

a. LULUS, jika mahasiswa memiliki nilai minimum 70 (atau B) dan perilaku di 

nilai tidak ada cacat (sufficient professional behavior) 

b. TIDAK LULUS 

a. Karena nilai akhir tidak melampaui nilai batas minimum lulus. 
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b. Pengulangan ujian dan lamanya mengulang dibagian karena 

ketidaklulusan, diserahkan kepada masing-masing bagian.   

c. Apabila Dokter muda melakukan pelangaran berat sebagaimana yang 

tercantum dalam Janji dokter muda dan kode etik mahasiswa FK 

UNLAM maka mahasiswa diserahkan kepada Dekanat untuk diambil 

keputusan skorsing atau dinyatakan drop out. Mahasiswa yang 

dinyatakan skorsing maka harus mengulang keseluruhan rotasi klinik 

selama masa stase rotasi bagian yang mengulang dan diikuti ujian 

perbaikan. 
 

H. Kepaniteraan Klinik di RS Jejaring  

Pelaksanaan pengiriman mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung 

Mangkurat untuk mengambil Pendidikan Tahap Profesi Dokter di Rumah Sakit  

Jejaring diatur tersendiri oleh Departemen dan berkoordinasi dengan 

KOMKORDIK.  
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II. PERATURAN AKADEMIK PENDIDIKAN KLINIK 
 

 

A. Syarat pendaftaran dan penerimaan calon peserta 

 

(1) Persyaratan Umum 

Seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Unlam yang telah dinyatakan lulus pendidikan 

tahap akademis kedokteran dan telah bergelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) berhak 

melanjutkan pada tahap pendidikan klinik (Panklin).  

 

(2) Persyaratan calon peserta: 

a. Telah dinyatakan lulus dari Fakultas Kedokteran ULM 

b. Telah mengucapkan janji kepaniteraan klinik (Dokter Muda) dihadapan Direktur 

RS Pendidikan Utama dan Dekan FK ULM  

c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif FK ULM  

d. Telah mengikuti orientasi pra kepaniteraan klinik  

  

B. Prosedur pendaftaran dan penerimaan calon peserta  

 

(1) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran (Form-1). Formulir pendaftaran dapat 

diperoleh di subbagian pendidikan. 

 

(2) Setelah mengisi formulir calon peserta mendaftar ke sub bagian pendidikan dengan 

melampirkan : 

a. Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran (S.Ked) yang telah dilegalisir 1 lembar. 

b. Fotokopi Transkrip Akademik Sarjana Kedokteran (S.Ked) yang telah 

dilegalisir 1 lembar 

c. Fotokopi bukti pembayaran UKT/SPP Tahun Ajaran berjalan 

d. Fotokopi bukti pembayaran Kepaniteraan klinik (Koass) 

e. Fotokopi Kartu Mahasiswa (KTM) 

f. Fotokopi daftar hadir janji Koass 

g. Fotokopi sertifikat orientasi Koass 

h. Pasfoto ukuran 3X4 = 2 lembar, 2X3 = 4 lembar. 

 

(3)  Calon peserta yang telah melengkapi persyaratan administrasi akan menerima surat 

pemberitahuan yang berhubungan dengan proses registrasi. 

 

(4) Calon peserta yang tidak melengkapi persyaratan administrasi tidak berhak 

mengikuti proses registrasi selanjutnya. 

 

C. Prosedur registrasi peserta panklin 

(1) Peserta Panklin Baru. 

a. Setelah persyaratan administrasi lengkap peserta panklin akan menerima : 

- Form surat pernyataan siap ditempatkan di stase mana saja (Form-2) 

- Form surat pernyataan kesangggupan mematuhi kontrak belajar kepaniteraan  

   Klinik (Form-3) 

- Setelah semua form diisi, lalu menyerahkan semua form seperti yang  

   tertera di atas ke administrasi Komkordik.  

b. Setelah syarat-syarat dilengkapi, selanjutnya peserta panklin yang bersangkutan:  
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- Mendapatkan kartu mahasiswa untuk kepaniteraan klinik 

- Mengikuti acara pengucapan janji dokter muda (janji Koass) di hadapan  

  pimpinan Fakultas dan Rumah Sakit Pendidikan Utama.  

- Mendapatkan surat keterangan mengikuti panklin di bagian tertentu dari  

   Komkordik   

 

(2). Peserta Panklin Lama 

Peserta panklin lama diwajibkan mendaftar ulang ke subbagian pendidikan setiap 

awal semester  dengan melampirkan : 

a. Bukti setoran pembayaran UKT/SPP Tahun Ajaran berjalan 

b. Bukti setoran lunas pembayaran panklin. 

c. Setelah syarat-syarat dilengkapi, selanjutnya peserta panklin yang bersangkutan  

mendapatkan surat keterangan mengikuti panklin di bagian tertentu dari 

Komkordik.  

  

D. Penentuan Kelompok dan Janji Koass 

 Pembentukan kelompok ditentukan oleh Komkordik.   

 Undian dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sebelum janji Koass 

 Janji Koass dilakukan sebelum masa orientasi (pra Koass). .  

 Bagi yang tidak mengikuti janji Koass, maka kepaniteraan kliniknya akan 
ditunda sebanyak 1 siklus.  

 Jumlah maksimal dokter muda di setiap bagian ditentukan oleh koordinator 

kepaniteraan klinik berdasarkan rasio jumlah pembimbing dengan jumlah 

peserta didik yang tertuang di dalam standar pendidikan dokter Indonesia. 

 Penentuan tempat kepaniteraan klinik ditetapkan 2 minggu sebelum 
pelaksanaan. 

 

E. Pengaturan Rotasi Klinik (Stase)  

 Dokter muda harus mengikuti jadwal rotasi klinik yang telah ditentukan oleh 
komkordik 

 Tidak diperkenankan bertukar tempat stase maupun jadwal rotasi yang telah 

dibuat oleh Komkordik 

 

F. Pakaian (Busana) 

 1. Laki-laki 

 Berpenampilan rapi, tidak diperkenankan berambut panjang (gondrong).  

 Tidak diperkenankan mewarnai rambut dan kuku tidak boleh panjang. 

 Mengenakan pakaian dokter muda jas warna putih berlengan pendek, panjang 
selutut, bersih dan  mamakai tanda pengenal (name tag) 

 Mengenakan pakaian kemeja dan celana kain. Tidak diperkenankan memakai 

kaos oblong maupun kaos berkerah, celana jeans dan celana pendek. 

 Memakai sepatu tertutup, tidak diperkenankan memakai sandal maupun sepatu 
sandal.  

 

2. Perempuan  

 Berpenampilan rapi dan kuku tidak panjang. 

 Mengenakan pakaian dokter muda jas warna putih berlengan pendek, panjang 

selutut, bersih dan rapih serta mamakai tanda pengenal (name tag) 
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 Bagi muslimah mengenakan busana muslimah sesuai dengan aturan, tidak 

diperkenankan menggunakan cadar.  

 Pakaian: tidak diperkenankan memakai kaos, ketat, celana jeans dan celana 
pendek. 

 Memakai sepatu dan tidak diperkenankan memakai sandal.  
 

Untuk ketentuan pakaian yang dikenakan di kamar operasi (OK), kamar bersalin 

dan Ruang ICU/ICCU mengikuti ketentuan yang dibuat oleh masing-masing 

Departemen/SMF terkait.  

 

G. Hak dan Kewajiban Dokter Muda 

 

(1) Hak dokter muda 

a. Dokter muda berhak mendapatkan bimbingan dalam kepaniteraan klinik. 

b. Dokter muda berhak mendapat 1 orang dosen pembimbing  akademik yang bertugas 

membimbing dan memantau perkembangan kompetensi selama masa rotasi di 

bagian tersebut. 

c. Dokter muda berhak mendapatkan feedback/umpan balik dari dosen pembimbing 

klinik 

d. Dokter muda berhak mendapatkan penilaian yang sesuai dengan kemampuannya 

e. Setiap Dokter Muda berhak mendapatkan bukti telah mengikuti kegiatan 

kepaniteraan klinik berupa paraf atau tanda tangan di logbook oleh pembimbing 

klinik yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. 

f. Setiap Dokter muda berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak 

menyenangkan/ pelecehan dari sesama dokter muda, pembimbing klinik, para medis 

dan orang-orang non-medis  selama masa dinas dan jaga, berhak melaporkan kepada 

Koordinator Pendidikan di RS Pendidikan Utama atau Koordinator Klinik di RS 

jejaring tempat dimana dokter muda tersebut bertugas. Laporan tersebut akan 

diteruskan ke Koordinator Klinik di RS pendidikan Utama untuk ditindak  lanjuti. 

g. Hak untuk mendapatkan ijin tidak melakukan kegiatan kepaniteraan klinik sementara 

waktu bila sakit atau masalah keluarga ditentukan oleh masing-masing bagian. 

h. Setiap dokter muda berhak menggunakan fasilitas perpustakaan yang disediakan oleh 

RS Pendidikan atau bagian terkait. 

 

(2) Kewajiban dokter muda 

a. Dokter muda wajib mentaati semua tata tertib akademik dan administrasi serta segala 

ketentuan/peraturan yang berlaku di RS Pendidikan Utama, RS   jejaring maupun 

tempat pelayanan kesehatan lainnya. 

b. Dokter Muda wajib membayar UKT/SPP/biaya kepaniteraan klinik setiap  semester 

sesuai dengan ketentuan dari Universitas.  

c. Dokter Muda wajib mengikuti seluruh rotasi klinik yang telah ditentukan oleh 

komkordik.  

d. Dokter Muda wajib berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam seluruh proses 

kegiatan belajar mengajar di kepaniteraan klinik. 

e. Dokter Muda wajib memegang teguh sopan santun pergaulan baik di lingkungan RS, 

Puskesmas, pelayanan kesehatan lainnya maupun   di luar lingkungan tersebut. 

f. Setiap dokter muda wajib menjaga keamanan, ketentraman, ketenangan, ketertiban 

dan kebersihan baik di lingkungan rumah sakit, puskesmas, pelayanan kesehatan 

lainnya maupun diluar lingkungan tersebut. 
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H. Hak dan Kewajiban Dosen PembimbingKlinik 

 

(1) Hak Dosen Pembimbing Klinik 

a. Dosen Pembimbing Klinik berhak memperoleh kredit poin sesuai dengan 

keahliannya di dalam pendidikan klinik untuk kenaikan pangkat. 

b. Dosen pembimbing klinik berhak mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan 

yang berlaku 

c. Dosen Pembimbing klinik berhak menggunakan fasilitas yang telah disediakan 

oleh RS Pendidikan dan FK ULM untuk kepentingan pendidikan 

d. Dosen Pembimbing Klinik berhak mendapatkan pelatihan mengenai pendidikan 

klinik 

(2) Kewajiban Dosen Pembimbing Klinik 

a. Dosen Pembimbing Klinik wajib membimbing dan melibatkan Dokter Muda 

dalam konteks perawatan pasien untuk mencapai kompetensi. 

b. Dosen Pembimbing Klinik wajib menilai proses serta memberi feedback (umpan 

balik) kepada Dokter Muda. 

c.  Dosen Penguji Klinik wajib menilai ujian akhir (penilaian sumatif) 

c. Dosen Pembimbing klinik wajib menyerahkan lembar penilaian formatif dan 

sumatif kepada koordinator pendidikan bagian. 

 

I. Cuti Kepaniteraan Klinik 

 

(1) Definisi 

Cuti panklin adalah suatu periode berjangka waktu 4 minggu, 8 minggu atau 10 

minggu, di mana seorang mahasiswa tidak mengikuti kegiatan panklin tapi tetap 

terdaftar sebagai peserta panklin 

 

(2) Syarat pengambilan cuti  

a. Seluruh peserta dapat mengambil cuti apabila sudah mengikuti kegiatan panklin 

minimal 1 (satu) bagian. 

b. mengajukan permohonan dilengkapi bukti-bukti pendukung yang diperlukan 

c. batas maksimal pemberian cuti adalah maksimal 2 semester (total 1 tahun) 

d. peserta panklin boleh mengambil cuti maksimal 2 bagian major dan 4 bagian 

minor secara berturut-turut.  

e. Pengambilan cuti yang melebihi ketentuan tersebut diatas (2.c dan 2.d) harus 

mendapatkan rekomendasi dari KPS Profesi Dokter/Komkordik dan disetujui 

oleh Dekan.   

 

(3) Prosedur cuti  

a. melakukan konsultasi dengan KPS Profesi Dokter sehubungan dengan 

pengambilan cuti akademik dimaksud 

b. mengajukan permohonan cuti panklin kepada Dekan melalui Wakil Dekan 

Bidang Akademik dengan melampirkan rekomendasi (persetujuan) dari KPS 

Profesi Dokter/Komkordik 

c. menyerahkan surat persetujuan cuti dari Dekan kepada sub bag akademik 

minimal 2 (dua) minggu sebelum siklus baru di bagian tersebut  
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d. cuti panklin yang diajukan pada saat siklus sudah berjalan, maka peserta panklin 

yang bersangkutan dianggap mangkir pada bagian di mana peserta tersebut tidak 

aktif.  

e. surat keputusan cuti panklin akan diberikan hanya jika telah memenuhi 

ketentuan dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

(4) Status peserta panklin yang menjalani cuti  berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. tetap berstatus sebagai peserta panklin terdaftar. 

b. siklus (bagian) yang hilang selama ketidak aktifannya, hanya dapat diulang 

setelah seluruh siklus yang dijalani kelompoknya berakhir. 

c. peserta yang telah selesai masa cutinya dapat melanjutkan kegiatan panklin 

kembali. 

 

(5)  Prosedur aktif kembali. 

a. melakukan konsultasi dengan Kaprodi Profesi Dokter dan Kepala Komkordik 

b. mengajukan surat permohonan aktif  kembali kepada Dekan melalui Wakil 

Dekan Bidang Akademik dengan melampirkan surat persetujuan aktif kembali 

dari KPS Profesi Dokter 

c. menyerahkan surat aktif kembali dari Dekan kepada sub bag akademik 

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum siklus baru dimulai 

 

(7) Cuti Khusus 

     Cuti khusus dapat diberikan oleh pimpinan Fakultas kepada: 

a. Peserta panklin yang mengikuti program pendidikan pasca sarjana dengan 

ketentuan harus menyelesaikan program S-2 selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan 

untuk program S-3 selama-lamanya 5 tahun terhitung sejak yang bersangkutan 

cuti panklin 

b. Peserta panklin yang menjalankan program pendidikan yang berkaitan dengan 

ikatan dinas suatu instansi 

c. Bagi peserta yang cuti khusus, tidak dihitung untuk masa pendidikan tahap 

profesi 

 

J. Peserta yang dibolehkan tidak mengikuti panklin 

  

a.   Peserta panklin yang mendapat musibah atau berhalangan, sehingga tidak dapat 

mengikuti kegiatan panklin jika memiliki alasan sebagai berikut:  

- Sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter). 

- Kecelakaan (dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari kepolisian/RS 

tempat di rawat). 

- Mendapat musibah: angota keluarga kandung meninggal dunia (ada surat dari 

keluarga); kebanjiran, kebakaran dsb (dibuktikan dengan surat dari kelurahan 

setempat). 

b. Surat tersebut diajukan paling lambat 1 (satu) hari setelah mengalami kejadian 

seperti yang disebut pada poin a di atas, dan ditujukan kepada Kepala 

Departemen/Koordinator pendidikan Departemen dimana peserta panklin 

sedang menjalani kegiatan Panklin dengan tembusan kepada subbagian 

akademik FK ULM.  

c. Siklus (bagian) yang hilang akibat keadaan tersebut, hanya dapat diulang setelah 

seluruh siklus yang dijalani kelompoknya berakhir. 
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K. Peserta Mangkir 

 

(1) Definisi 

Peserta mangkir adalah peserta panklin yang tidak aktif tanpa izin. Yang termasuk 

peserta mangkir adalah: 

a. peserta panklin yang terdaftar tapi tidak mengikuti kegiatan panklin selama 

minimal 3 hari berturut-turut tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan. 

b. peserta panklin yang mengundurkan diri pada saat  kegiatan panklin di bagian 

yang dijalani tanpa surat persetujuan dari KPS Profesi Dokter/Komkordik. 

 

(2) Sanksi 

a. Bagi peserta mangkir masa mangkirnya tetap dihitung sebagai masa studi. 

b. Diharuskan mengulang bagian yang mangkir secara penuh. 

c. Apabila lama mangkirnya selama 2 semester (1 tahun) secara terus-menerus, 

maka pihak Fakultas berhak mengenakan sanksi berupa dropout (DO).  

 

(3) Status peserta panklin yang mangkir : 

a. tetap berstatus sebagai peserta terdaftar. 

b. siklus (bagian) yang hilang akibat mangkir, hanya dapat diulang setelah seluruh 

siklus yang dijalani kelompoknya berakhir. 

c. peserta yang mangkir harus mendapatkan rekomendasi dariKPS Profesi Dokter 

/Komkordik dan persetujuan Dekan apabila akan aktif kembali. 

 

M. Batas Masa Studi 

 

(1) Program Pendidikan Tahap Profesi Dokter harus diselesaikan selama-lamanya 8 

(delapan) semester, terhitung sejak peserta didik terdaftar sebagai peserta 

pendidikan kepaniteraan klinik (Koass) di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lambung Mangkurat.  

(2) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.  

(3) Jika sampai batas waktu yang ditetapkan, peserta didik belum dapat menyelesaikan 

program pendidikan tahap profesinya, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak 

mampu melanjutkan pendidikannya dan dinyatakan putus studi (drop out).  

(4) Rektor dapat memperpanjang masa studi untuk pendidikan profesi dengan 

mempertimbangkan saran dari Dekan FK ULM.  

 

N. Perpanjangan masa studi 

 

Jika sampai akhir batas masa studi peserta panklin belum dapat menyelesaikan 

studinya, maka dapat dipertimbangkan kebijakan perpanjangan masa studi, dengan 

mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Rektor melalui Dekan, dan yang 

bersangkutan harus membuat surat pernyataan bahwa apabila tidak selesai, maka yang 

bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

O. Sanksi Akademik 

1. Setiap mahasiswa dokter muda (Koass) yang memakai baju tidak sopan atau tidak 

memakai seragam baju tugas (baju Koass) dan tanda pengenal, tidak diperkenankan 
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mengikuti kepaniteraan klinik sampai yang   bersangkutan memenuhi prasyarat 

berpakaian yang sudah ditentukan. 

2. Bila dokter muda tidak dapat mengikuti ujian tanpa alasan yang jelas maka dianggap 

tidak lulus dan berhak mengikuti Ujian yang waktunya akan ditentukan kemudian. 

Bila dokter muda tidak dapat melaksanakan stase bagian tanpa keterangan yang sah 

selama 3 (tiga) hari atau lebih maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri dari 

stase bagian dan mengulang secara keseluruhan stase bagian tersebut. 

3. Bila dokter muda tidak dapat mengikuti Ujian karena sakit atau ijin yang dibuktikan 

dengan surat keterangan sakit dan surat ijin, maka Ujian dapat dilaksanakan pada 

hari lain. Untuk jadwal dan penguji akan diatur oleh koordinator pendidikan pada 

Departemen tersebut. 

4. Bila dokter muda tidak memenuhi persyaratan ujian di Departemen maka Hak Ujian 

hilang tapi berhak mengikuti Ujian susulan bila sudah menyelesaikan seluruh 

persyaratan yang ditentukan dan membawa  surat ujian dari KPS Profesi 

Dokter/komkordik. 

5. Bila dokter muda menghilangkan Buku kegiatan (logbook) dan buku raport 

kepaniteraan klinik, diwajibkan segera melapor ke sekretariat Komkordik untuk 

mendapatkan penggantian. Masa stase yang tidak tercatat akibat keterlambatan 

pelaporan akan diganti pada masa akhir kepaniteraan klinik.  

6. Bila dokter muda melakukan tindakan dan sikap tidak terpuji terhadap penderita, 

keluarga penderita, sesama rekan dokter muda, Perawat, dokter pembimbing 

klinik/dokter pendidik klinik/penguji klinik/supervisor maka dikenakan SANKSI 

AKADEMIK berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan atau skorsing. Bentuk 

sanksi akademik ini diserahkan ke masing-masing Departemen.  

8. Terhadap tindakan dan sikap tidak terpuji yang fatal misalnya memalsukan tanda 

tangan, melakukan penganiayaan fisik, mental, atau tindakan asusila maka akan 

diberikan skorsing atau bahkan dikeluarkan dari program kepaniteraan klinik. 

Penentuan sanksi berat ini harus melalui rapat staf pendidik klinik, Kepala 

Departemen, Kordik Departemen, tim komkordik, KPS Profesi Dokter dan Pimpinan 

Fakultas. 

9. Dalam hal keterlambatan, tidak mengikuti kegiatan di bagian, pelanggaran disiplin 

tanpa alasan yang tepat, dokter muda akan diberi peringatan berupa teguran dari 

dosen pembimbing. Teguran yang bersifat catatan di dalam buku kegiatan (logbook) 

sebanyak 3 (tiga) kali akan dikenakan sanksi berupa pengulangan kegiatan stase 

departemen sesuai ketentuan di Departemen. 

10. Bagi peserta Koass yang belum selesai siklus kepaniteraan klinik tidak 

diperkenankan mendaftar untuk Penentuan Hasil Studi (PHS).  

 

P. Drop Out/tidak kompeten dan Mengundurkan diri 

 

(1) Peserta panklin dinyatakan drop out/tidak kompeten dalam bidang profesi 

kedokteran apabila yang bersangkutan  

a. Melewati batas masa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (cuti tidak 

dihitung sebagai masa studi).  

b. Mendapat sanksi dikeluarkan dari FK ULM karena melakukan tindakan yang 

melanggar ketentuan yang berlaku 

c. Surat terkait tidak kompeten yang bersangkutan diajukan oleh Dekan kepada 

Rektor untuk di dibuatkan Surat Keputusan (SK) sebagai mahasiswa putus 

pendidikan.  
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(2) Peserta panklin dinyatakan mengundurkan diri  apabila  

a. Yang bersangkutan tidak aktif selama 2 semester (1 tahun) tanpa pemberitahuan.  

b. Karena alasan pribadi mahasiswa mengundurkan diri dari seluruh kegiatan 

     Kepaniteraan 

c. Surat dinyatakan mengundurkan diri diajukan Dekan kepada Rektor untuk 

dibuatkan Surat Keputusan (SK).  

 

Q. Penentuan Hasil Studi (PHS)  

 

(1) Definisi 

Penentuan Hasil Studi adalah kegiatan rapat akademik berupa pengumuman hasil 

penilaian akhir dibagian klinik sebagai bentuk hasil rapat bagian klinik. PHS  

dilakukan maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran Uji Kompetensi 

Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) 

(2) Syarat mengikuti PHS 

a. Mengumpulkan buku raport Selesai Panklin yang berisi surat selesai 

kepaniteraan klinik dari tiap Departemen/bagian yang tanda tangani oleh 

Koordinator pendidikan dan disahkan oleh Kepala Departemen  

b. Menyelesaikan seluruh siklus kepaniteraan klinik  (mengumpulkan 43 sks) 

c. IPK minimal 3.00 

d. Tidak ada nilai C, D dan E 

 

R. Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) 

a. Seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada Rapat akademik Penentuan 

Hasil Studi (PHS)  dapat mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi 

Dokter (UKMPPD).  

b. Calon peserta adalah mahasiswa Program Profesi Dokter yang telah 

menyelesaikan kepaniteraan klinik yang dibuktikan dengan surat pernyataan 

Dekan/Ketua Program Studi bahwa calon peserta adalah mahasiswa Institusi 

Pendidikan Profesi Dokter yang namanya telah terdaftar dengan benar dalam 

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).  

c. Adapun jika terdapat perbedaan nama peserta dengan PD-DIKTI, maka tidak 

akan dilakukan validasi paksa (validasi manual) sehingga mahasiswa yang 

bersangkutan tidak dapat mengikuti UKMPPD.  

d. UKMPPD diselenggarakan oleh Panitia Nasional (PN UKMPPD) pusat, setiap 

bulan Pebruari, Mei, Agustus dan Nopember.  

e. Model dan sistem Uji Kompetensi diatur lebih lanjut oleh PN UKMPPD.  

f. Mahasiswa yang hendak mengikuti UKMPPD harus lulus uji TO Internal yang 

diselenggarakan oleh tim uji kompetensi FK ULM. Batas lulus uji TO internal 

akan diatur dalam surat keputusan Dekan. Bagi mahasiswa yang tidak lulus uji 

TO internal 3 kali berturut-turut dapat mengikuti UKMPPD.  

g. Bagi mahasiswa yang lulus Uji TO Internal akan didaftarkan secara online 

dengan menggunakan aplikasi ROL UKMPPD oleh tim uji kompetensi FK 

ULM. Syarat dan ketentuan dapat ditanyakan di MEU.  

h. Mahasiswa yang dinyatakan lulus UKMPPD berhak mengikuti yudisium dokter 

dan sumpah dokter. 

 

S. Yudisium Dokter  

(1) Definisi 
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Yudisium dokter merupakan sidang untuk menentukan kelulusan dan kualifikasi 

kelulusan peserta didik yang dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran 

ULM yang dilaksanakan pada waktu tertentu.  

 

(2) Syarat Pendaftaran Yudisium 

a. Sertifikat kompetensi/surat keterangan lulus UKMPPD. 

b. Menyerahkan Fotokopi ijasah Sarjana Kedokteran yang telah dilegalisir 1 

lembar 

c. Menyerahkan Fotokopi transkrip akademik Sarjana Kedokteran yang telah 

dilegalisir 1 lembar 

d. Menyerahkan pas photo terbaru hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan 

3x4  sebanyak 2 lembar. Untuk laki-laki pakaian Jas lengkap, untuk perempuan 

kebaya nasional.  

e. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban terkait pembayaran UKT/SPP 

f. Fotokopi kartu mahasiswa terakhir 

g. Telah mengembalikan buku-buku perpustakaan dengan bukti surat keterangan 

bebas peminjaman buku dari perpustakaan Unlam Pusat, Cabang, FK ULM, 

RSUD Ulin 

h. Mengisi formulir yudisium  

 

(3) Prosedur pendaftaran 

a. Peserta panklin yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas, 

datang ke sub bag pendidikan dengan mengisi formulir Check List dan 

melampirkan semua bukti kelengkapan persyaratan tersebut diatas. 

b. Sub Bagian Pendidikan akan memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut. 

c. Kepada mahasiswa yang hasil pengecekannya memenuhi syarat, akan diberikan 

tanda bukti pendaftaran yudisium, sedangkan kepada mahasiswa yang hasil 

pengecekannya tidak memenuhi syarat, maka berkasnya dikembalikan untuk 

dilengkapi. 

 

(4) Syarat kelulusan  

a. Lulus UKMPPD (baik CBT maupun OSCE) 

b. Terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) 

c. Memenuhi seluruh persyaratan administrasi 

 

(5) Kualifikasi Yudisium  

a. Kualifikasi yudisium ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

dari hasil semua bagian sesuai dengan kurikulum fakultas.  

b. Kualifikasi Yudisium Program Pendidikan Dokter dinyatakan dengan predikat 

kelulusan sebagai berikut : 

 

IPK 3,51 - 4,00 Lulus dengan Cum Laude  

IPK 2,76 - 3,50 Lulus dengan predikat sangat memuaskan  

IPK 2,00 - 2,75 Lulus dengan predikat memuaskan. 

  

c. Predikat kelulusan Cum Laude ditentukan juga dengan memperhatikan masa 

studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi umum) + 1 tahun. Pengambilan cuti 

panklin akan mempengaruhi hak studi hak predikat kelulusan ini. 

 



Buku Panduan Pendidikan Klinik, Edisi IV - 2018 

 

Pendidikan Profesi Dokter FK ULM 20 

T. Sumpah Dokter 

a. Seluruh mahasiswa yang telah memiliki sertifikat kompetensi berhak untuk 

mengikuti acara pengucapan lafal sumpah dokter. 

b. Pengaturan waktu acara pengucapan lafal sumpah dokter akan diatur kemudian.  

c. Acara dilaksanakan di Fakultas Kedokteran ULM dengan disaksikan pimpinan 

Universitas, Fakultas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan.  

  

V. Lain - Lain 

  

Masalah-masalah akademik pada kepaniteraan klinik yang belum diatur didalam 

peraturan ini, akan diatur tersendiri dalam peraturan-peraturan khusus sebagai 

adendum atas peraturan pendidikan klinik ini. 
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Lampiran 1 

 

Janji Dokter Muda 

Peserta Didik Kepaniteraan Klinik 

 

Saya, Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat berjanji, 

bahwa:  

1. Saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya semua kesempatan yang diberikan 

kepada saya untuk menjalani dan mengikuti pendidikan kedokteran tahap profesi di 

Rumah Sakit Pendidikan yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 

Lambung Mangkurat; 

2. Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya dalam menjalani dan mengikuti 

pendidikan dengan penuh rasa tanggung jawab keilmuan dan dijiwai oleh martabat 

dan tradisi luhur kedokteran serta etika kedokteran; 

3. Saya akan mentaati sepenuhnya semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di 

Rumah Sakit dimana saya dididik 

4. Saya akan memberikan penghormatan selayaknya kepada guru saya, dokter, 

paramedik dan non medik yang bekerja di Rumah Sakit dimana saya di didik. 

5. Saya tidak akan mengerjakan atau melakukan sesuatu yang tidak menjadi wewenang 

saya atau yang tidak ditugaskan kepada saya oleh guru saya 

6. Saya akan menjalankan tugas pendidikan yang diberikan kepada saya dengan cara 

terhormat dan bersusila, menghormati setiap hidup insani, mengutamakan kesehatan 

penderita, menjaga dan melaksanakan rahasia kedokteran yang saya ketahui serta 

tidak membeda-bedakan penderita berdasarkan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, 

kelamin, politik dan kedudukan sosial;   

7. Saya akan menghormati dan memperlakukan teman-teman saya dokter muda sebagai 

saudara kandung dan sebagaimana saya ingin diperlakukan; 

8. Saya akan menjaga, memelihara dan merawat semua fasilitas Rumah Sakit yang 

dipergunakan untuk mendidik saya. 

 

Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh serta penuh kesadaran dengan 

mempertaruhkan kehormatan diri saya sebagai dokter muda  Fakultas Kedokteran 

Universitas Lambung Mangkurat dan sanggup menerima segala sanksi apabila 

melanggar.  

 

 
      Banjarmasin, ............................ 

      Pengucap janji, 

 

 

 

 

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

      NIM......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


