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BAB 1 

Pendahuluan 

 

 

Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Fakultas Kedokteran 

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, merupakan salah satu fakultas 

kedokteran di Indonesia yang cukup diperhitungkan. Walaupun didirikan pada 

tahun 2001 dan terhitung masih sebagai fakultas yang muda, akan tetapi memiliki 

prestasi yang menggembirakan, salahsatunya adalah terakreditasinya FK Unsoed 

menjadi “A”. 

Kondisi akreditasi FK tersebut, tidaklah membuat para pengelola terlena, 

akan tetapi justru sebagai cambuk untuk berkembang menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Cambuk yang memicu tersebut salah satunya adalah dengan membuka 

program pascasarjana dan juga pendidikan spesialis. 

PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsoed, memiliki 

tanggungjawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dokter 

spesialis anestesiologi yang berkualitas dan menjadi kebutuhan mendasar bagi 

setiap rumahsakit yang melayani tindakan operatif atau intervensi yang 

membutuhkan pelayanan anestesi. Besarnya tanggungjawab tersebut, menjadikan 

bagian anestesiologi harus berupaya untuk berhasil dalam menjalankan fungsi 

pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga administratif.  

Keberadaan PPDS-1 anestesiologi dan terapi intensif FK Unsoed dengan 

lokasi pendidikan di beberapa rumahsakit, antara lain RSUD Banyumas dan RSUD 

Cilacap, memiliki nilai tambah dalam peningkatan pengalaman peserta didik. Hal 

tersebut dikarenakan kedua RS tersebut merupakan rumahsakit yang telah lama 

dijadikan lahan pendidikan PPDS-1 anestesiologi FK UGM, serta memiliki sarana 

dan prasarana yang sangat memadai dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan 

PPDS-1. Selain itu dari kasus yang ada di kedua rumahsakit tersebut cukup banyak 

dan sangat berguna dalam menambah pengalaman. 

Pembinaan PPDS-1 FK Unsoed oleh FK UGM, sangat berguna dalam 

pengembangan institusi serta menambah pengalaman dalam membina dan 
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mendidik peserta didik dengan teknik dan cara yang sangat baik agar dapat 

menghasilkan luaran lulusan terstandar sesuai dengan Kolegium Anestesiologi dan 

Terapi Intensif. 

Proses pendirian PPDS-1 anestesiologi merupakan proses yang panjang 

selama kuranglebih 3 tahun, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dari pihak 

FK Unsoed dan RSUD Prof. Margono Soekarjo (RSMS). Proses tersebut 

menghasilkan rekomendasi untuk kedua belah pihak, untuk memposisikan diri 

sebagai institusi pendidikan bagi PPDS.  

Walaupun RSMS pernah mendidik PPDS-1 dari berbagai institusi (FK UGM, 

FK Unpad, dan FK Undip) selama lebih dari 15 tahun, tetaplah membutuhkan 

perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan backup dan motor oleh FK 

Unsoed. Kedua institusi tersebut pada dasarnya merupakan satu-kesatuan dalam 

proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan. RSMS sebagai RS pendidikan tipe-

B dengan akreditasi “A” oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2016 dan 

akreditasi paripurna versi 2012 oleh KARS, menjadikannya sebagai institusi yang 

sangat layak sebagai sarana pendidikan dan penelitian. 

 

Visi   :  

Menjadi pusat pengembangan ilmu anestesi dan terapi intensif di Indonesia yang 

berbasiskan rural health medicine dan kearifan lokal yang diakui secara nasional. 

 

Misi  :  

1. Menyelenggarakan Tri Dharma PT bidang anestesiologi yang terstruktur dan 

berkelanjutan dengan kemampuan tambahan pada rural medicine. 

2. Menyelenggarakan pendidikan anestesiologi yang berdaya saing tinggi 

3. Menyelenggarakan kerjasama dalam pengembangan iptekdok pada tingkat lokal 

maupun global. 
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Tujuan :  

1. Lulusan yang profesional, kompetitif, memiliki kemampuan kepemimpinan, 

enterpreneurship/ technopreneurship, memecahkan masalah kesehatan, dan 

berinovasi khususnya dalam pengembangan ilmu anestesi dan terapi intensif. 

2. Karya penelitian anestesiologi yang relevan dengan pengembangan pelayanan 

anestesiologi dan terapi intensif yang dapat diterapkan di seluruh wilayah 

Indonesia. 

3. Kerjasama dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan atau seni di bidang anestesiologi dan terapi intensif pada tingkat lokal dan 

nasional. 

4. Mewujudkan tata kelola pendidikan spesialis anestesiolgi yang transparan dan 

akuntabel, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pendidikan 

dan kesehatan. 
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BAB 2 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 

 

 

PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsoed dikelola oleh Program 

Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif di bawah Fakultas Kedokteran 

Universitas Jenderal Soedirman. Untuk menjamin pengelolaan program yang 

kredibel maka pengelolaan PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas 

Kedokteran Unsoed memiliki unit organisasi dengan tugas dan fungsi yang 

sesuai dengan Permendikbud No 21 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Universitas Jenderal Soedirman. 

Fakultas Kedokteran yang menaungi Program Studi Kedokteran. Struktur 

Organisasi dan Tata Kelola FK Unsoed diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Rektor Unsoed No. 12 Tahun 2015. Berdasar SOTK tersebut FK Unsoed 

dikelola oleh Dekan, dan dibantu oleh Wakil Dekan bidang akademik, Wakil 

dekan bidang umum dan keuangan, Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan 

alumni. Pengelola fakultas dalam implementasi kebijakan teknis berkoordinasi 

dan bermitra dengan Senat Fakultas dan Rumah Sakit Pendidikan. Secara 

instruksional, pengelola fakultas mengimplementasikan kebijakan teknis 

dibantu oleh Jurusan, Departemen, Laboratorium, Bagian Tata Usaha,  Gugus 

Penjamin Mutu, dan Unit Penunjang Pendidikan 

 

Rektor 

Pimpinan tertinggi lembaga yang memiliki tugas memimpin 

penyelenggaraan pendidikan pada tingkat tertinggi, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

dan hubungannya dengan lingkungan. Rektor juga memiliki fungsi pelaksana 

dan pengembang perguruan tinggi, pembinaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat, pembinaan sivitas akademik, serta penanggungjawab kegiatan 

administratif pada level universitas.  



Panduan PPDS-1 Anestesiologi & Terapi Intensif FK Unsoed 
5 

Berdasarkan struktur Organisasi Tata Kerja (OTK) program PPDS-1 

Anestesiologi dan Terapi Intensif, Rektor menjalankan fungsi koordinatif 

tertinggi dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan umum pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 

 

Dekan FK Unsoed 

Mempunyai tugas koordinatif di tingkat fakultas terhadap pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, perencanaan keuangan, 

kemahasiswaan dan alumni, serta sistem informasi pada program-program 

studi yang  diselenggarakan oleh FK Unsoed. Dalam melakukan tugas dan 

fungsi nya,  

Dekan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan (WD) dengan terminologi WD 

I membawahi bidang akademik, WD II membawahi bidang umum dan 

keuangan, dan WD III yang bertanggungjawab terhadap kegiatan 

kemahasiswaan dan alumni. Dalam hirakri kepemimpinan, Dekan 

bertanggunjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan berkoordinasi aktif 

kepada Rektor. 

 

Senat fakultas  

Badan normatif fakultas yang mempunyai tugas melakukan pemberian 

pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di 

lingkungan Fakultas. Secara rinci tugas dan fungsi senat fakultas adalah 

melakukan perumusan kebijakan akademik. Fakultas, perumusan kebijakan 

penilaian prestasi akademik dan kecakapan, serta kepribadian Tenaga Pendidik, 

perumusan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas, serta 

penilaian pertanggungjawaban pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan 

akademik. 
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Departemen  

Berfungsi untuk melaksanakan koordinasi semua kegiatan  yang berkaitan 

dengan pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 

yang terkait dengan ilmu anestesi dan terapi intensif. Pimpinan departemen 

bertanggungjawab langsung kepada dekan. 

Departemen memiliki kewenangan dalam menggerakkan SDM didalamnya 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Selama 

menjalankan kewenangan tersebut, kepala departemen harus berkoordinasi 

dengan Kaprodi PPDS. 

 

Program Studi PPDS-1 

Unit organ pelaksana kegiatan program spesialis-1 di bawah Dekan. Ketua 

Program studi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyusunan, 

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan baik masalah anggaran maupun kegiatan 

akademik di program spesialis. Kaprodi juga bertanggungjawab terhadap 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang terjadi di program 

spesialis. Kaprodi bertanggungjawab langsung terhadap Dekan FK Unsoed atau 

melalui Kadep. 

 

Gugus Kendali Mutu  

Unit ogranisasi di tingkat fakultas yang berfungsi untuk menyusun dan 

melaksanakan kebijakan penjaminan mutu, manual penjaminan mutu, standar 

mutu, dan sasaran mutu berdasarkan evaluasi diri. GPM juga bertugas untuk 

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan standar mutu, 

melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu, serta membantu 

institusi dalam melaksanakan program akreditasi dan standarisasi.  

Sebagai bagian dari OTK Fakultas, program studi PPDS-1 Anestesiologi 

dan Terapi Intensif berkoordinasi aktif kepada GPM untuk menjamin 

pelaksanaan program akademik maupun non akademik berajalan denga standar 

mutu yang baik. Seorang ketua GPM bertanggungjawab kepada Dekan FK 

Unsoed. 
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Bagian Tata Usaha 

Unsur pelaksana administrasi fakultas yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian Tata Usaha. Kepala bagian TU dibantu oleh kepala sub bagian akdemik, 

umum dan keuangan, serta kemahasiswaan dan alumni secara bersinergi 

membantu pelayanan administratif baik dosen dan mahasiswa program magister 

untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tridarma dengan baik. Kasubbag 

membawahi sejumlah tenaga staf kependidikan sebagai pelaksana administratif. 

 

Dosen 

Kumpulan staf akademik yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan 

dan pengajaran kepada mahasiswa sesuai kurikulum pendidikan yang 

direncanakan, menilai performa mahasiswa, dan bersama unit lain melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik. Dosen di program studi 

PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif bertanggung jawab kepada Dekan, 

melalui Kaprodi (KPS) PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif. 

Dosen melakukan rapat 3 bulanan dibawah koordinasi KPS. Rapat tersebut 

merupakan rapat yang akan menentukan status kemajuan pembelajaran setiap 

peserta didik. Kemajuan tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang 

bersifat mengikat. Hasil keputusan rapat dari para dosen akan disampaikan ke 

pada dekan, untuk dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan fakultas. 

Permasalahan yang muncul selama aktivitas pelayanan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan, harus diselesaikan dalam rapat tersebut. Bilamana tidak 

dapat terselesaikan, maka permasalahan tersebut harus dibawa ke rapat di 

Komisi Koordinasi Pendidikan (komkordik) untuk menentukan langkah – 

langkah penyelesaiannya. 
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BAB 3 

Departemen/ Bagian dan Program Studi Anestesiologi dan Terapi 

Intensif 

 

 

Model pendidikan di lingkungan kedokteran tidaklah bias disamakan dengan 

model pendidikan keilmuan yang lain, hal ini dikarenakan kekhususan yang 

dimiliki oleh pendidikan kedokteran, sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 20 tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran. 

Departemen/ Bagian Anestesiologi dan Reanimasi FK Unsoed merupakan 

suatu unit pelayanan pendidikan spesialisasi ilmu-ilmu kedokteran yang berada 

dibawah dekan fakultas kedokteran. Departemen/ bagian memiliki fungsi 

koordinatif penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan ilmu-ilmu 

anestesi dan terapi intensif, serta membantu Kelompok Staf Medik (KSM) 

anestesiologi dan terapi intensif RSMS dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan. 

 

Departemen/ Bagian 

Berfungsi untuk melaksanakan koordinasi semua kegiatan  yang berkaitan 

dengan pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang 

terkait dengan ilmu anestesi dan terapi intensif. Depertemen/ bagian dipimpin oleh 

seorang kepala departemen (kadep)/ bagian (kabag) yang bertanggungjawab 

langsung kepada dekan, serta dibantu oleh seorang sekretaris departemen/ bagian 

yang bertanggungjawab kepada kepala departemen/ bagian.  

Kepala departemen/ bagian merupakan representasi dari RS pendidikan 

utama (RSMS) dan FK Unsoed yang mendapatkan SK Rektor yang didasarkan 

pada mekanisme pemilihan di departemen/ bagian Anestesiologi dan Reanimasi 

serta diusulkan kepada dekan untuk diteruskan kepada Rektor. Masa jabatan 

seorang kepala departemen/ bagian adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 
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maksimal 2 kali masa jabatan. Kepala departemen/ bagian dan sekretaris 

departemen/ bagian harus memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan, antara 

lain: 

 Dokter spesialis anestesiologi dan usia tidak lebih dari 60 tahun 

 PNS aktif RSMS/ FK Unsoed 

 Memiliki golongan/ kepangkatan minimal IV-A (kadep/ kabag) dan 

III-C (sekretaris). Bila tidak ada yang memenuhi persyaratan 

kepangkatan atau golongan, maka dapat diturunkan 1 tingkat lebih 

rendah setelah dikonsultasikan dengan dekan. 

 Kepala departemen/ bagian diperkenankan untuk merangkap sebagai 

Kepala Kelompok Staff Medik (KSM) RSMS. 

 Memiliki pengalaman bekerja di RSMS/ FK Unsoed minimal 5 tahun. 

 Berkomitmen terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 

Tugas yang dibebankan kepada kepala departemen/ bagian merupakan tugas-

tugas yang bersifat koordinatif untuk menjembatani antara pelayanan kesehatan dan 

pelayanan pendidikan di RSMS-FK Unsoed. Tugas-tugas tersebut antara lain 

adalah : 

 Menjamin keberlangsungan aktifitas yang dilakukan oleh KPS/ SPS 

dalam pelaksanaan kegiatan akademik. 

 Menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan 

akademik dan pelayanan kesehatan melalui Komite Koordinasi 

Pendidikan (Komkordik). 

 Menjamin keberlangsungan proses evaluasi program studi oleh KPS/ 

SPS yang terkait dengan akreditasi program studi. 

 Melakukan evaluasi SDM dokter spesialis anestesiologi terkait 

dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. 

 Melakukan perencanaan tahunan pengembangan/ peningkatan 

kapabilitas SDM dokter spesialis bersama anggota departemen untuk 
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diajukan kepada dekan dan direktur RS pendidikan melalui 

mekanisme rapat Komkordik. 

 

Program Studi  

Unit organ pelaksana kegiatan akademik program spesialis-1 di bawah 

Dekan. Program studi dipimpin oleh seorang ketua program studi (KPS) dan 

dibantu oleh seorang sekretaris program studi (SPS), yang diusulkan oleh 

dekan kepada rektor. Ketua Program studi bertanggung jawab terhadap 

perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan baik masalah 

anggaran maupun kegiatan akademik di program spesialis. Kaprodi juga 

bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

terjadi di program spesialis. Kaprodi bertanggungjawab langsung terhadap Dekan 

FK Unsoed atau melalui Kadep. KPS dan SPS merupakan hasil penunjukkan oleh 

dekan dengan SK Rektor berdasarkan pemenuhan persyaratan-persyaratan, 

antara lain : 

 Dokter spesialis anestesiologi dan usia tidak lebih dari 60 tahun 

 PNS aktif RSMS/ FK Unsoed 

 Memiliki golongan/ kepangkatan minimal III-D (KPS) dan III-C 

(SPS). Bila tidak ada yang memenuhi persyaratan kepangkatan atau 

golongan, maka dapat diturunkan 1 tingkat lebih rendah setelah 

dikonsultasikan dengan dekan. 

 Memiliki pengalaman bekerja di RSMS/ FK Unsoed minimal 5 tahun. 

 Berkomitmen terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi 

 

KPS memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjalankan semua aktifitas 

akademik di departemen/ bagian anestesiologi dan tetap berkoordinasi dengan 

Kadep. Tanggungjawab akademik yang dimaksud antara lain adalah : 

 Mengatur keberlangsungan proses pembelajaran residen 

 Mengatur pelaksanaan riset 

 Mengatur pelaksanaan pengabdian masyarakat 
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 Pelaksanaan  administratif akademik  

 Pelaksanaan akreditasi program studi 

 

Seorang KPS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris 

Program Studi (SPS), yang juga akan menjadi KPS periode berikutnya. Tugas yang 

diemban oleh SPS adalah tugas administratif yang berkaitan dengan : 

 Proses pembelajaran residen 

 Pelaksanaan riset 

 Pelaksanaan pengabdian masyarakat 

Selain tugas tersebut diatas, seorang SPS juga menjalankan tugas sebagai 

seorang KPS dengan kewenangan terbatas, bilamana KPS berhalangan dalam 

menjalankan tugas-tugasnya untuk sementara, akan tetapi tetap berkoordinasi 

dengan KPS. 
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BAB 4 

Tenaga Pendidik 

 

 

Dosen/ tenaga pendidik pada prodi PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif 

FK Unsoed berasal dari internal FK Unsoed, rumahsakit pendidikan utama (RSUD 

Prof. Dr. Margono Soekarjo), dan rumahsakit jejaring pendidikan (RSUD 

Banyumas dan RSUD Cilacap). Tenaga pendidik tesebut merupakan tenaga dengan 

kualifikasi spesialis-1, konsultan, dan doktor ilmu-ilmu kedokteran. Tenaga 

pendidik tersebut berasal dari rumahsakit pemerintah yang keseluruhan memiliki 

klasifikasi B dan memiliki riwayat pernah menjadi lahan pendidikan bagi PPDS-1 

anestesiologi dan terapi intensif Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Dosen yang terlibat dalam keseluruhan proses pendidikan PPDS-1 

anestesiologi FK Unsoed merupakan dosen yang telah bekerja selama minimal 3 

tahun di RS pendidikan tesebut, serta beberapa diantaranya memiliki Nomor Induk 

Dosen Nasional/ Khusus (NIDN/K), serta telah dibekali dengan pelatihan 

kependidikan seperti PEKERTI dan AA plus. 

Semua dosen tersebut ketika sudah menjadi dosen pendidik klinik, 

berkewajiban untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dari prodi 

PPDS-1 anestesiologi, yaitu pengembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri 

Dharma perguruaan tinggi, yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. 

Pengembangan dosen tersebut bukan hanya dilaksanakan oleh FK Unsoed 

semata, akan tetapi juga melibatkan rumahsakit pendidikan utama dan rumahsakit 

jejaring pendidikan. Hal ini dikarenakan status dosen tersebut bukanlah pegawai 

tetap FK Unsoed (full timer), sehingga dalam penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran, memerlukan suatu pemecahan bersama. Penyelesaian setiap 

permasalahan yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan 

dilakukan di Komite Koordinasi Pendidikan (komkordik). 

 

 



Panduan PPDS-1 Anestesiologi & Terapi Intensif FK Unsoed 
14 

Pembimbingan  

Setiap dokter spesialis anestesiologi yang berperan sebagai tenaga pendidik, 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan proses pendidikan di 

prodi PPDS-1 anestesiologi dan terapi intensif FK Unsoed. Para tenaga pendidik 

tersebut memiliki kewajiban bukan hanya sebagai tenaga pendidik semata, akan 

tetapi juga berkewajiban untuk mengembangkan dirinya melalui berbagai kegiatan 

pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB) yang diselenggarakan oleh 

PERDATIN ataupun oleh FK Unsoed yang berkaitan dengan metode pendidikan. 

Pembimbingan yang dilakukan di prodi anestesiologi FK Unsoed, merupakan 

pembimbingan peserta didik yang meliputi : 

 Pembimbing akademik, dimana seorang peserta didik mendapatkan 1 

orang dokter spesialis anestesiologi yang akan mendampingi selama 

menjalani proses pendidikan hingga selesai. 

 Pembimbing penelitian, dimana seorang dokter spesialis anestesiologi 

dengan kualifikasi tertentu akan membimbing pelaksanaan penelitian 

peserta didik hingga selesai. 

 Pembimbing karya tulis ilmiah, tugas seorang tenaga pendidik untuk 

membimbing peserta didik menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. 

 

Pendidikan dan Pengajaran 

Proses pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di prodi PPDS-1 

anestesiologi, dilakukan on-class, bedside, dan skill lab. Pelaksanaan perkuliahan 

di kelas menggunakan peralatan penunjang elektronik (LCD projector). Peserta 

didik dapat mengakses materi perkuliahan secara online di website PPDS-1 

anestesiologi dan terap intensif. 

Pembelajaran skill lab dilakukan dengan menggunakan manikin pada 

beberapa latihan keterampilan dasar yang harus bisa dilakukan oleh peserta didik 

dengan kompetensi 3-4. Bila peserta didik dianggap sudah mampu dan layak untuk 

menerapkan keterampilannya ke pasien, maka tindakan pembelajaran yang 

dilakukan adalah bedside teaching.  
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Bedside teaching yang dilakukan pertama kali harus didampingi oleh dosen 

sebagai supervisor kegiatan. Peserta didik dianggap mampu dan layak dalam 

melakukan tindakan anestesi ke pasien bilamana selama melakukan tindakan 

anestesi, minimal kejadian yang tak diinginkan. 

 

Penelitian 

Setiap tenaga pendidik di prodi PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif 

memiliki kewajiban untuk menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu penelitian. Kewajiban tersebut dilaksanakan minimal 1 tahun sekali, dalam 

bentuk proposal riset yang diajukan ke FK Unsoed atau RSMS. Penelitian tersebut 

berorientasi pada jurnal ilmiah dan atau presentasi ilmiah. 

Pelaksanaan proposal penelitian bila sudah mendapatkan dana riset, dapat 

berjalan hingga 1 tahun atau lebih, tergantung jenis dan subyek/obyek 

penelitiannya. Bilamana seorang dosen sudah sebagai peneliti utama di salah satu 

riset dalam 1 tahun proposal riset, maka tidak dapat menjadi peneliti utama lagi, 

akan tetapi dapat menjadi anggota peneliti. Terkecuali proposal riset sebagai 

peneliti utama sudah selesai. 

 

Pengabdian Masyarakat 

Tri Dharma PT yang lainnya adalah pengabdian masyarakat, yang dapat 

dilakukan melalui berbagai cara, antara lain : 

 Menjalankan tugas-tugas kepemerintahan sesuai kompetensi 

keahliannya, seperti pelayanan kesehatan. 

 Melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kesehatan dan non-

kesehatan. 

 Melakukan penyuluhan di bidang kesehatan 

 Melakukan pengobatan masal 

Semua kegiatan tersebut harus tetap dikoordinasikan dengan FK Unsoed 

ataupun RS pendidikan (utama dan jejaring) ataupun organisasi profesi (IDI/ 

PERDATIN), yang disesuaikan dengan jenis dan lokasi kegiatannya. 
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BAB 5 

Mahasiswa/ Peserta Didik Program Studi Anestesiologi dan 

Terapi Intensif 

 

 

Rekrutmen Peserta Didik 

Mahasiswa program studi anestesiologi dan terapi intensif merupakan 

mahasiswa yang dihasilkan dari seleksi oleh fakultas melalui mekanisme 

universitas dan diakhiri dengan surat keputusan penerimaan oleh Rektor 

Universitas Jenderal Soedirman. Meknisme penerimaan mahasiswa PPDS-1 

Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsoed, harus melewati 4 tahap pelaksanaan 

ujian, yaitu : 

1. Tes potensi akademik, dengan bobot nilai 20% 

2. Tes kesehatan (fisik, laboratorik, dan mental-kejiwaan), dengan bobot 

nilai 30% 

3. Tes akademik  (tertulis atau computer based test), dengan bobot nilai 40% 

4. Wawancara, dengan bobot nilai 10% 

 

Proses rekrutmen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang 

ditetapkan oleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman, serta mengacu pada 

Peraturan MenristekDikti No. 28 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal 

Soedirman. Jumlah rekrutmen peserta didik PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi 

Intensif, ditentukan berdasarkan rasio jumlah staf pengajar, maksimal 1 orang 

pengajar berbanding 3 orang mahasiswa. Selain itu, sumber mahasiswa dibagi 

menjadi 2, yaitu yang berasal dari intitusi pemerintah (PNS, BUMN dan TNI/ Polri) 

dan non-pemerintah (swasta/ mandiri). Berdasarkan kondisi kebutuhan saat ini, 

maka lebih diutamakan rekrutmen dari unsur-unsur pegawai negara, walaupun 

tidak tertutup kemungkinan menerima mahasiswa yang berasal dari institusi non-

pemerintah. 
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Persyaratan Seleksi Mahasiswa/ Peserta Didik 

Persyaratan umum seleksi mahasiswa/ peserta didik PPDS-1 Anestesiologi 

dan Terapi Intensif FK Universitas Jenderal Soedirman antara lain adalah : 

 Usia tidak lebih dari 35 tahun. 

 Tidak buta warna, tidak memiliki penyakit jantung dan pembuluh 

darah, tidak memiliki penyakit pernafasan (surat keterangan sehat dari 

RS pemerintah), tidak memiliki gangguan kejiwaan (psikotes dan 

MMPI). 

 Memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari institusi berwenang. 

 Memiliki IPK minimal 3.00 

 Memiliki TOEFL > 500 (maks. 1 tahun) 

 

Persyaratan khusus mahasiswa/ peserta didik yang akan mendaftar pada prodi 

PPDS-1 Anestesiologi di FK Unsoed, harus : 

 Memiliki surat ijin dan rekomendasi dari atasan (bagi pegawai 

pemerintah/ TNI/Polri/BUMN). 

 Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, sesuai kebutuhan negara. 

 Mematuhi/ mengikuti peraturan yang berlaku di FK Unsoed-RSMS 

selama menjalani pendidikan. 

 

Persyaratan diatas merupakan persyaratan baku yang diberlakukan di prodi 

PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsoed dengan maksud dan tujuan 

untuk menjamin kualitas hasil pendidikan, serta untuk membantu pemerintah dalam 

pemenuhan sebaran tenaga medis dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif 

ke seluruh Indonesia. 
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BAB 6 

Aktifitas dan Penilaian Hasil Belajar 

 

 

Proses belajar-mengajar prodi PPDS-1 anestesiologi dan terapi intensif FK 

Unsoed bersifat moduler dengan menggunakan modul pendidikan baku yang telah 

ditetapkan oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) Perhimpunan 

Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (PERDATIN). 

Modul pendidikan tersebut terdiri dari 39 modul pendidikan yang harus 

diselesaikan dalam 8 semester, dan dibagi dalam 3 tahap kompetensi. Tahapan 

tesebut yaitu tahap-1 (semester 1-4), tahap-2 (semester 5-6), dan tahap-3 (semester 

7-8). Berdasarkan modul-modul tersebut, telah ditetapkan oleh KATI capaian-

capaian pembelajaran : 

1. Keilmuan (Kognitif)  

 Mampu menjelaskan tentang definisi, mekanisme dan klasifikasi nyeri   

 Mampu menjelaskan pathway dari mekanisme nyeri   

 Mampu menjelaskan farmakologi analgesia opioid, non-opioid dan 

adjuvant yang digunakan dalam  penanganan nyeri akut, kronik dan 

kanker   

 Mampu menjelaskan pendekatan farmakologis, tindakan blok saraf dan 

neuraksial yang  dipergunakan dalam pengelolaan nyeri akut   

 Mampu menjelaskan pendekatan farmakologis (sesuai konsep 3-step 

ladder WHO), tindakan  intervensi dasar dan non farmakologis yang 

dipergunakan dalam pengelolaan nyeri kronik dan  kanker serta konsep 

paliatif   

 Mampu menjelaskan titik tangkap kerja pendekatan farmakalogis maupun 

non farmakologis pada  nyeri akut, kronik dan kanker dengan konsep 

analgesia multimodal  
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 Mampu menjelaskan pengelolaan nyeri pada nyeri khusus antara lain nyeri 

pada luka bakar, trauma,  nyeri herpetik, complex regional pain syndrome 

dan nyeri kronik lainnya   

2. Keterampilan Klinis (Psikomotor)  

 Mampu melakukan penilaian nyeri dan tindakan penanganan nyeri akut 

dengan pendekatan farmakologi, blok saraf perifer dan neuraksial   

 Mampu melakukan penilaian efektifitas pengelolaan nyeri akut terutama 

pada nyeri pasca bedah, nyeri di ruang gawat darurat, di ruangan 

perawatan dan rawat jalan   

 Mampu melakukan evaluasi dan tindakan penanganan nyeri kronik dengan 

pendekatan farmakologi dan intervensi pain management dasar tertentu 

seperti injeksi trigger point dan muskuloskletal, blok saraf perifer, blok 

saraf neuraksial serta menilai efektifitas pengelolaan nyeri kronik   

 Mampu memilih dan menetapkan kombinasi pendekatan yang 

dipergunakan pada nyeri kronik (termasuk nyeri kanker) sesuai 

tahapannya mulai dari Farmakologi sampai tindakan intervensi dasar 

tertentu   

 Mampu mengenali dan mengelola efek samping yang disebabkan 

pengelolaan nyeri akut, kronik.   

3. Etika Profesionalisme, Komunikasi, Kerjasama, dan Keselamatan Pasien 

(Afektif)  

a. Etika Profesionalisme  

 Mampu bersikap professional terhadap penderita/keluarga, staf 

pendidik dan kolega, para medis  dan nonparamedis   

 Mampu bersikap disiplin dan bertanggungjawab   

 Taat mengisi dokumen medik    

 Taat melaksanakan pedoman penggunaan obat dan alat sesuai SOP yang 

berlaku  
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b. Komunikasi  Mampu berkomunikasi pada penderita/keluarga, staf 

pendidik dan kolega, paramedisdannon  paramedis secara jujur, terbuka 

dan baik   

c. Kerjasama  

 Mampu bekerjasama yang baik dengan penderita/keluarga, staf 

pendidik dan kolega, paramedis dan nonparamedis   

 Mampu bekerjasama dalam bentuk tim secara harmonis untuk 

pelayanan yang optimal   

d. Keselamatan Pasien  Mampu mengikuti dan menjalankan kaidah-kaidah 

keselamatan pasien (IPSG 1-6: Identifikasi pasien, komunikasi efektif, 

keamanan pemberian obat, surgical safety checklist, pencegahan infeksi 

[termasuk cuci tangan], dan pencegahan pasien risiko jatuh).   

 

Metode Pencapaian dan Evaluasi Pembelajaran 

Selama proses pendidikan berlangsung, dilakukan berbagai upaya untuk 

mencapai proses pembelajaran agar sesuai dengan target capaian yang telah 

ditetapkan oleh KATI serta standar nasional pendidikan spesialisasi anestesiologi 

dan terapi intensif. Cara untuk mencapai pembelajara tersebut ditempuh dengan 

cara :  

1. Tugas baca/ belajar mandiri untuk menghadapi pretes  

 Bahan acuan sesuai daftar pustaka   

 Ilmu dasar yang berkaitan dengan modul   

 Ilmu klinis dasar yang berkaitan dengan modul   

2. Kuliah dan diskus imengenai pokok bahasan dan subpokok bahasan  

 Belajar dua arah (student centered learning)   

 Small group discussion   

 Case based Discussion (CbD)   

 Problem based learning (PBL)   

 Bedside teaching  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 Task-based medical education   

 Peer assisted learning (PAL)   

3. Simulasi dengan manikin di skills lab   

4. Role play untuk melatih kompetensi di ranah komunikasi/ hubungan 

interpersonal dan profesionalisme   

5. Tugas ilmiah (textbook reading, journal reading, telaah artikel, laporan 

kasus)   

6. Bimbingan khusus   

7. Workshop/ pelatihan terstruktur   

8. Kuliah tamu   

 

Sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh peserta didik selama 

menjalani pendidikan, antara lain : 

1. Ruangan: ruang kuliah, skills lab, perpustakaan, ruang pelayanan   

2. Peralatan: anatomical model display/ manikin/ simulator, laptop, LCD, 

screen whiteboard, flipchart dan  audio visual lainnya   

3. Atlas, poster, buku acuan dan jurnal yang berkaitan dengan modul   

4. Internet, sistem informasi dan teknologi yang berkaitan dengan modul   

5. File pembelajaran seperti bahan kuliah dan video interaktif   

 

Pencapaian luaran pembelajaran dalam suatu proses pendidikan, memerlukan 

suatu evaluasi yang komprehensif, sehingga ukuran luaran dapat dijadikan 

salahsatu informasi yang berguna bagi keberlangsungan proses belajar mengajar. 

Cara untuk melakukan evaluasi di prodi PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif 

antara lain : 

1. Kognitif  

 Pretest (MCQ/EMQ/Mini-CEX/essay terkendali)   

 Posttest (MCQ/EMQ/Mini-CEX/essay terkendali/CbD)  
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2. Psikomotor : 

 DOPS 

 OSCE   

3. Mini-CEX   

4. Afektif : penilaian 360
o 
  

 

Penilaian Hasil Belajar dan Predikat Kelulusan 

Komponen Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi ujian tengah  

semester, ujian akhir semester, tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah yang 

ada praktikumnya), atau bentuk lain yang ditentukan kolegium dan dilaksanakan 

oleh dosen pengampu.   Jenis dan persentase penilaian masing-masing komponen 

ditentukan oleh dosen pengampu.   Nilai akhir hasil belajar dinyatakan dengan nilai 

mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen. Evaluasi hasil pembelajaran 

dilakukan pada setiap akhir semester dan dilaporkan dalam bentuk kartu hasil studi 

(KHS).   

Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Akhir karena kurang memenuhi 

kehadiran kuliah, maka penilaian disesuaikan dengan komponen penilaian masing 

masing mata kuliah dengan tetap memperhitungkan semua komponen penilaian.  

Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan 

(PAP) yaitu:  

 Nilai mutu A untuk nilai ≥ 80,00;  

 Nilai mutu B untuk nilai 71,00 - 79,99  

 Nilai mutu C untuk nilai 60,00 – 70,99  

 Nilai mutu D untuk nilai 46,00 - 59,99 

 Nilai mutu E untuk nilai < 45,99 

 

Predikat kelulusan untuk prodi PPDS-1 anestesiologi dan terapi intensif, 

mengacu pada program profesi FK Unsoed, yaitu : 
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Apabila peserta didik program studi pendidikan dokter spesialis-1 bidang 

anestesiologi dan terapi intensif telah menyelesaikan keseluruhan proses 

pendidikannya, maka peserta didik tersebut berhak untuk menyandang gelar 

Spesialis Anestesiologi atau disingkat SpAn. 

 

Karya Tulis Ilmiah 

Karya tulis ilmiah yang diberlakukan di prodi PPDS-1 Anestesiologi dan 

Terapi Intensif ada 2 jenis, yaitu yang berbasiskan riset setingkat tesis dan non-

riset. Karya tulis ilmiah berbasis riset bersifat wajib dan hanya dilakukan minimal 

1 kali selama menjalani pendidikan serta diakhiri melalui suatu ujian setingkat tesis. 

Seorang mahasiswa prodi PPDS-1 anestesiologi, disarankan untuk menghasilkan 

karya tulis ilmiah berbasis riset lebih dari 1 serta berorientasi pada jurnal ilmiah dan 

dipresentasikan pada forum ilmiah nasional/ internasional di dalam ataupun luar 

negeri. Selama proses pelaksanaan riset, peserta didik harus dibimbing oleh 3 orang 

dengan kualifikasi doktor di bidang anestesiologi sebagai pembimbing-1, doktor 

dan atau konsultan anestesiologi sebagai pembimbing-2, serta spesialis anstesiologi 

dan atau S2 sebagai pembimbing-3. 

Karya tulis ilmiah non-riset merupakan jenis penulisan ilmiah dengan level 

evidence 3 atau 4, atau studi observasional. Seorang mahasiswa diwajibkan untuk 

membuat karya tulis ilmiah non-riset minimal 3, serta berorientasi pada jurnal 

ilmiah atau dipresentasikan pada forum ilmiah nasional. Selama proses penyusunan 

karya tulis ilmiah non-riset, peserta didik mendapat bimbingan dari 2 orang 

pembimbing dengan kualifikasi doktor di bidang anestesiologi dan atau konsultan 

anestesiologi sebagai pembimbing-1 dan spesialis anestesiologi dan atau magister 

sebagai pembimbing-2.  

Lulus : 2,00 – 3,00 

Memuaskan : 3,00 – 3,50 

Sangat Memuaskan : 3,51 – 3,75 

Dengan Pujian (Cum Laude) : > 3,75 (masa studi 8 semester 

dan tanpa nilai D) 
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Pembimbing dalam penyusunan karya tulis ilmiah ditentukan oleh KPS 

dalam suatu rapat prodi, untuk kemudian diajukan permohonan SK kepada Dekan 

FK Unsoed dengan tembusan kepada Komisi Karya Tulis Ilmiah (KTI).  

Selama proses pembimbingan karya tulis ilmiah riset, dosen pembimbing 

tidak diperkenankan untuk berhenti sebagai pembimbing bilamana peserta didik 

sudah maju seminar proposal, terkecuali pembimbing tersebut : 

 Tugas keluar negeri untuk waktu yang lama 

 Sakit yang memerlukan waktu lama untuk penyembuhan 

 Pindah tugas ke institusi lain diluar Unsoed  

 Meninggal dunia 

 

Tanda Pengenal (name tag) dan Seragam 

Setiap peserta didik PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsoed, 

yang berada di RS pendidikan utama ataupun RS jejaring pendidikan, wajib 

memiliki tanda pengenal yang dipergunakan selama menjalani proses pendidikan. 

Tanda pengenal tersebut terintegrasi dengan ATM dan atau e-money yang 

disesuaikan dengan kebijakan universitas. 
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Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS) 
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RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 

dr. Anggara Kasih 

G 1001 0001 

Departemen Anestesiologi & Terapi Intensif 
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Selain menggunakan tanda pengenal, setiap peserta didik mengenakan 

seragam selama menjalani aktifitas pendidikan. Seragam tersebut merupakan baju 

putih lengan pendek dan juga celana/ bawahan warna hitam. Khusus untuk baju 

jaga, setiap peserta didik menggunakan baju seragam warna hijau yang 

pengaturannya  telah ditentukan oleh departemen/ bagian anestesiologi dan terapi 

intensif. Semua pakaian dan atribut aktifitas pendidikan tersebut wajib dikenakan 

oleh semua peserta didik selama menjalani pendidikan. 
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BAB 7 

Peraturan Akademik Mahasiswa Prodi PPDS-1 Anestesiologi dan 

Terapi Intensif 

 

Cuti Akademik 

Mengacu kepada Peraturan Rektor No.17 tahun 2016 tentang Standar 

Pembelajaran Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal 

Soedirman, maka prodi PPDS-1 juga harus tunduk kepada peraturan tersebut. 

Terkait dengan cuti akademik, berlaku beberapa peraturan  yang antara lain :  

1. Cuti akademik dapat diambil apabila mahasiswa telah mengikuti 

pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester  

2. Permohonan cuti akademik diajukan secara tertulis kepada Dekan 

melalui Ketua Program Studi (KPS) dengan persetujuan pembimbing 

akademik dan Kepala departemen/ bagian. Permohonan cuti akademik 

diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal masa akademik 

dengan dilampiri : 

 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku 

 Tanda bukti pembayaran biaya pendidikan sebelum cuti akademik 

 Surat keterangan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan, 

alat, bahan laboratorium 

3. Cuti akademik diberikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) 

semester selama masa studi dan tidak diperhitungkan sebagai masa 

studi. 

4. Selama cuti akademik, dibebaskan dari biaya pendidikan. 

5. Pengaktifan kembali, maka mahasiswa mengajukannya kepada Dekan 

FK Unsoed dengan tembusan kepada KPS dan Kepala Departemen/ 

Bagian, maksimal 1 bulan sebelum awal masa perkuliahan. 
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Sanksi Akademik dan Drop Out (DO) 

DO di Universitas Jenderal Soedirman terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu : DO 

karena alasan akademik, DO karena alasan administrasi, DO karena habis masa 

studi, dan DO karena alasan kriminal.  

1. DO karena alasan akademik adalah DO yang disebabkan oleh evaluasi 

2 (dua) tahun pertama, evaluasi akademik 2 (dua) tahun kedua, dan DO 

karena batas masa studi berakhir yaitu : 

 jika melebihi 2 tahun untuk program Diploma D1;  

 jika melebihi 3 tahun untuk program Diploma D2; 

 jika melebihi 5 tahun untuk program Diploma D3; 

 jika melebihi 7 tahun untuk program sarjana S1, program 

Diploma D4/sarjana terapan; 

 jika melebihi 3 tahun untuk program profesi setelah meyelesaikan 

program sarjana S1 atau program Diploma D4/sarjana terapan.  

 jika melebihi 2n + 1 dari masa studi 

2. DO karena alasan administrasi adalah DO yang disebabkan oleh status 

tanpa keterangan selama 2 (dua) semester berturut-turut atau karena 

permohonan aktif kembali setelah cuti akademiknya ditolak.  

3. DO karena alasan kriminal adalah DO yang disebabkan oleh tindakan 

kriminal dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 

(lima) tahun.  

 

Pengusulan DO berasal dari KPS dan Kepala Departemen/ Bagian, kepada 

Dekan FK Unsoed untuk diteruskan kepada Rektor dan berakhir dengan suatu 

keputusan Rektor Unsoed. Setiap kondisi DO, mahasiswa tidak berhak menerima 

transkrip akademik. Hal-hal lain yang bisa mengakibatkan seorang peserta didik 

mendapatkan suatu sanksi akademik berupa penundaan ujian hingga DO antara lain 

dikarenakan : 
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 Perilaku komunikasi yang tidak baik, terutama yang berkaitan dengan 

komunikasi antara dokter dengan sesama teman sejawat, tenaga 

pendidik dan kependidikan, perawat, pasien, dan peserta didik lain. 

 Tindakan yang diluar batas kepatutan dan kesopanan dan menyalahi 

norma perilaku pergaulan di masyarakat (asusila). 

 Tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang peserta didik 

sesuai dengan kompetensi dan kewenangan tugas yang diberikan. 

 

Aktifitas Peserta Didik 

Peserta didik PPDS-1 Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif FK Univ. Jenderal 

Soedirman, memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan selama 

menjadi peserta didik. Hal tersebut bersifat wajib karena menyangkut resiko medik 

yang mungkin terjadi selama menjalani pendidikan. Resiko medik tersebut akan 

menjadi tanggungjawab bersama antara RS pendidikan, fakultas kedokteran, dokter 

penanggungjawab pasien (DPJP), dan juga peserta didik. Selama menjalani 

pendidikan, setiap peserta didik wajib : 

 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan modul pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) 

Perdatin yang disesuaikan dengan kearifan lokal Universitas Jenderal 

Soedirman. 

 Melaksanakan kunjungan pre-operatif yang tetap dikoordinasikan 

dengan DPJP. 

 Mengikuti semua peraturan yang berlaku di RS pendidikan, FK 

Unsoed, Instalasi Anestesiologi & Terapi Intensif (IATI). 

 Melaksanakan tindakan anestesi sesuai dengan pelimpahan 

wewenang dari DPJP kepada peserta didik dengan tetap mengacu 

kepada peraturan pelayanan yang berlaku di RS pendidikan. 

 Mahasiswa tahap – 3 (semester 7 – 8), merupakan mahasiswa mandiri 

yang dapat menjalankan tugas – tugasnya dan mengambil keputusan 

tindakan medik serta tetap berkonsultasi dengan DPJP. 
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 Mahasiswa tahap – 3 wajib memberikan supervisi kepada mahasiswa 

tahap – 1 (semester 1 – 4) selama menjalani pendidikan dan 

melaporkan kepada dosen pembimbing atau DPJP terkait dengan 

kemajuan bed-side teaching yang dijalani. 

 Mahasiswa tahap – 3 membimbing dan supervisi atas 1 orang 

mahasiswa tahap – 2 (semester 5 – 6) dan 1 orang mahasiswa tahap – 

1 (semester 1 – 4) yang bekerja sebagai tim akademik yang solid 

dalam melaksanakan Tri Dharma PT dan memaksimalkan pelayanan 

kesehatan di RS pendidikan. 

 

Peserta didik PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif sebagai bagian dari 

suatu proses pendidikan yang diikat oleh peraturan/ perundangan negara, memiliki 

hak – hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan dan juga RS 

pendidikan, antara lain : 

 Mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan 

oleh KATI. 

 Mendapatkan akses penunjang akademik (perpustakaan dan internet). 

 Mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang memadai selama 

menjalani pendidikan di RS pendidikan yang disesuaikan dengan 

kemampuan dari RS pendidikan setelah dikoordinasikan dengan 

Bagian Anestesiologi & Terapi Intensif atau Instalasi Anestesiologi 

dan Terapi Intensif. 

 Berhak mendapatkan insentif selama menjalani proses pendidikan 

dari RS pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi 

anggaran dari RS pendidikan. 

 Berhak mendapatkan pembiayaan untuk mengikuti berbagai 

seminara/ workshop dari Fakultas Kedokteran ataupun RS 

pendidikan, sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan 

pendidikan. 

 Berhak mendapatkan beasiswa riset dari Fakultas Kedokteran setelah 

diajukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada 
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Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman dan RS 

pendidikan, dengan pembimbingan dan dibawah tanggungjawab dari 

dosen FK Unsoed/ RS pendidikan. 

 Berhak mendapatkan beasiswa pendidikan yang diajukan melalui 

Fakultas Kedokteran atau institusi pengirim. 
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BAB 8 

Panduan Praktek Peserta Didik PPDS-1 di RS Pendidikan 

 

Peserta didik PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran 

Universitas Jenderal Soedirman harus mengikuti peraturan yag berlaku selama 

berada di RS pendidikan dan fasilitas pendidikan FK Unsoed ataupun mitra. 

Peraturan tersebut bersifat mengikat dan setiap pelanggaran yang  secara sengaja 

dilakukan oleh peserta didik memiliki konsekwensi berupa hukuman disiplin 

akademik hingga pemberhentian dari proses pendidikan. 

 

1. Tatacara Melaksanakan Kunjungan Pre-Operatif 

a. Peserta didik diwajibkan : 

 Mengikuti semua aktifitas akademik dan klinik yang dimulai setiap hari 

mulai jam 07.00 hingga selesai. Aktifitas akademik harian on – class 

antara lain : 

 Laporan pagi. Melaporkan aktifitas selama jaga 

 Pre-OT Report. Melaporkan kepada DPJP anestesi perihal kondisi 

pasien yang akan dilakukan tindakan anestesi. 

 Mengenakan baju dokter dengan name tag. 

 Mengucapkan salam dan diikuti memperkenalkan diri kepada pasien 

dan atau keluarga pasien. 

 Melakukan anamnesa anestesiologi dengan kaidah fundamental four 

(F4) dan sacred seven (S7) dalam lembar kerja residen. 

 Melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh (top to toe) 

 Tetap memberikan laporan kepada dokter anestesi penanggungjawab 

pasien. 

b. Pengisian rekam medik 

 Peserta didik wajib mengisi rekam medik kunjungan pre-operatif 

anestesi dengan menggunakan pola subjective, objective, assessment, 

dan plan (SOAP) dengan didasarkan pada lembar kerja residen. 
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 Peserta didik mengisi lembar persetujuan tindakan (informed consent) 

setelah berkomukasi dengan pasien langsung atau pihak keluarga inti. 

 Peserta didik setelah melakukan pengisian rekam medik kunjungan 

pre-operatif dan persetujuan tindakan, harus mencantumkan nama 

peserta didik dan dokter anestesi penanggungjawab pasien (DPJP). 

2. Tatacara Melaksanakan Kegiatan Intra-Operatif 

a. Peserta didik harus menggunakan baju khusus yang telah ditentukan untuk 

digunakan di dalam kamar operasi dan tetap mengenakan name tag. 

b. Penggunaan Mesin Anestesi. Peserta didik harus menguasai dan merawat 

mesin anestesi. Penguasaan mesin anestesi terutama pada : 

 Komputerisasi mesin anestesi 

 Mekanikal umum mesin anestesi 

 Saluran gas dari sentral gas ke mesin anestesi 

 Vaporizer 

 Ventilator 

 Penggantian spare part ataupun bahan habis pakai (BHP)/ alat habis 

pakai (AHP) non-teknikal. 

b. Penggunaan Monitor Pasien. Peserta didik harus menguasai dan merawat 

monitor pasien, terutama terkait : 

 Fitur dari monitor 

 Care melakukkan setting monitor 

c. Penggunaan Peralatan Lain. Peralatan lain yang dimiliki oleh Instalasi 

Anestesiologi dan Terapi Intensif (IATI) RS pendidikan, harus dikuasai 

oleh setiap peserta didik dan harus ikut serta dalam perawatannya. 

d. Penggunaan AHP oleh peserta didik, harus disesuaikan dengan tahapan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan modul pembelajaran dari KATI. 

Sebelum peserta didik dinyatakan mahir menggunakan AHP tersebut, 

maka tidak diperkenankan menggunakan AHP dari RS pendidikan dan 

peserta didik harus membeli tersendiri. 

3. Tatacara Melaksanakan Kegiatan Pasca Operatif 
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a. Peserta didik harus mengikuti pasien dari semenjak keluar kamar operasi 

hingga ke ruang perawatan anestesi (post anesthesia care unit/ PACU). 

b. Peserta didik yang bertugas di PACU, diwajibkan melakukan evaluasi 

terhadap pasien dengan kondisi tertentu pasca operasi hingga 24 jam pasca 

operasi, sebelum dipindahkan ke ruang perawatan umum ataupun ruang 

perawatan resiko tinggi. 

c. Peserta didik harus ikut serta mendampingi selama proses pengiriman/ 

transpor pasien ke ruang perawatan intensif (ICU). 

4. Tatacara Jaga 

a. Waktu jaga adalah selama 24 jam, yang dimulai dari pukul 07.00 – 06.59 

WIB.  

b. Peserta didik selama jaga harus menggunakan baju jaga yang telah 

ditentukan oleh departemen/ bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK 

Unsoed. 

c. Peserta didik selama jaga dilarang keras untuk meninggalkan RS 

pendidikan dengan alasan apapun, terkecuali ijin kepada DPJP jaga 

anestesi. 

d. Peserta didik tahap-3 merupakan pimpinan (chief) jaga, yang diberikan 

kewenangan oleh DPJP jaga anestesi untuk melakukan tindakan. 

e. Tim jaga PPDS maksimal terdiri dari 5 orang peserta didik, dengan 

komposisi 1 (satu) orang tahap-3, 2 (dua) orang tahap-2 dan 3 (tiga) orang 

tahap-1. 

f. Setiap tim jaga, harus mengisi buku laporan jaga yang akan dibacakan dan 

laporkan pada DPJP jaga anestesi pada akhir jaga. 

g. Pertukaran jaga antar residen harus sesuai dengan tahapnya dan seijin chief 

jaga. 

5. Tatacara Jaga Ruang Perawatan Intensif (intensive care unit) 

a. Peserta didik yang bertugas di ICU adalah tahap – 2 dan tahap – 3. Tidak 

diperkenankan bertukar jaga dengan tahap dibawahnya. 

b. Aktifitas di ICU dimulai setiap hari jam 07.00 hingga selesai 
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c. Setiap peserta didik harus melakukan pengelolaan semua pasien ICU 

dengan penuh tanggungjawab. 

d. Wajib selalu berkoordinasi dengan DPJP ICU 

e. Peserta didik harus menguasai dan mampu untuk mengoperasionalkan 

mesin ventilasi mekanik dan peralatan lain yang ada di ruang ICU. 

f. Peserta didik diperkenankan memberikan terapi atau tatalaksana pasien 

ICU dengan sepengetahuan dan seijin DPJP ICU. 

g. Pemeriksaan penunjang, penggunaan obat dan AHP/ BHP di ICU oleh 

residen, harus sepengetahuan dan seijin DPJP yang disampaikan melalui 

chief jaga ICU, dengan mempertimbangkan keselamatan pasien (patient 

safety). 
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BAB 9 

Pembiayaan 

 

Pembiayaan semua aktifitas kegiatan penyelenggaraan pendidikan mengacu 

pada Undang – Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pndidikan Kedokteran, 

dimana semua pembiayaan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, 

institusi pendidikan, rumahsakit pendidikan, dan juga masyarakat. 

Sumber pendanaan dari pemerintah, dialokasikan dalam bentuk APBN dan 

APBD. Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggungjawab institusi 

pendidikan kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dapat diperoleh dari kerja 

sama pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Aapun terkait 

dengan partisipasi masyarakat terkait dengan pendidikan kedokteran dapat 

diberikan dalam bentuk hibah, zakat, wakaf, dan  bentuk lain yang sesuai dengan 

ketentuan/ peraturan perundang-undangan.  

Dana pendidikan PPDS diutamakan untuk pengembangan Institusi 

Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS). Fakultas Kedokteran wajib menentukan dan 

menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya 

pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta 

melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi. Penentuan 

besaran biaya, mengacu kepada peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan, 

Peraturan Rektor Unsoed, dengan tetap mengakomodir peraturan pemerintah 

daerah, untuk kemudian dikeluarkan suatu formulasi pembiayaan. 

Semua komponen pembiayaan yang terjadi tidak bisa dijadikan material 

permasalahan dalam kerjasama pendidikan, bilamana sudah dibahas dan disetujui 

melalui mekanisme di Komisi Koordinasi Pendidikan (Komkordik). 
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BAB 10 

Penutup 

 

Panduan umum program studi PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif FK 

Unsoed ini disusun sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar-

mengajar, yang dimulai dari penerimaan peserta didik hingga penyelesaian 

pendidikannya menjadi seorang Dokter Spesalis Anestesiologi (SpAn). 

Pendidikan PPDS-1 anestesiologi dan terapi intensif ditempuh selama 8 

semester dan dilanjutkan pengabdian selama kurang lebih 1 tahun di seluruh 

penjuru Indonesia bersama dengan bagian lain, sebagaimana diatur oleh Perpres 

No.4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). 

Harapan dari pengelola terkait luaran prodi PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi 

Intensif FK Universitas Jenderal Soedirman adalah terciptanya sumberdaya 

manusia dokter spesialis anestesiologi yang mampu bersaing di era perdagangan 

bebas ASEAN (AFTA), serta berperan serta dalam pemerataan sebaran tenaga 

kesehatan di seluruh Indonesia. 

 

 

 

 


