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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada 

masa adaptasi baru mengacu kepada Keputusan Bersama Empat Menteri                    

No. 01/KB/2020 Tanggal 15 Juni 2020 dan Peraturan Rektor Universitas Andalas               

No. 8 Tahun 2020 Tanggal 3 Juli 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 

Akademik 2020/2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-19. 

 Prinsip proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19 adalah dengan 

memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga 

kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut metode 

pembelajaran dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori, termasuk tutorial 

dan diskusi topik, sedangkan praktikum, keterampilan klinik dan pencapaian aspek 

psikomotor lain dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan 

protokol kesehatan terkait pencegahan dan penularan Covid-19. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, disusun Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 

Program Sarjana, Pascasarjana, dan Profesi pada Masa Adaptasi Baru Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas Tahun Akademik 2020/2021 sebagai rujukan bagi 

program studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan 

proses pembelajaran. 

1.2 Definisi 

  Kegiatan pembelajaran masa adaptasi baru adalah seluruh kegiatan perkuliahan, 

diskusi pleno, tutorial, diskusi topik, keterampilan klinik, praktikum, kegiatan 

preseptor, pelaksanaan evaluasi hasil belajar,  penyelesaian tugas akhir (skripsi, tesis, 

disertasi), serta pelaksanaan kegiatan yudisium di Fakultas Kedokteran Universitas 

Andalas selama masa adaptasi baru guna pencegahan dan penularan Covid-19. 

1.3 Tujuan 

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada masa adaptasi baru 

guna pencegahan dan penularan Covid-19 di Fakultas Kedokteran                           

Universitas Andalas. 

1.4 Ruang lingkup 

Panduan ini berlaku untuk mahasiswa, dosen, dan staf pendukung kegiatan akademik 

di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.  
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1.5 Dasar Hukum  

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 

tentang Pencegahan Covid -19 pada Satuan Pendidikan. 

2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 

Maret 2020 tentang Penundaan Penyelenggaraan Acara yang Melibatkan 

Banyak Peserta dari Daerah. 

3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang 

Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Tempat Kerja, Perkantoran, dan 

Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. 

5. Surat Edaran Nomor 20 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Tatanan Normal Baru. 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

9. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

10. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

11. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa 

Pandemi Covid -19 

12. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 8 Tahun 2020 Tanggal 3 Juli 2020 

tentang Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 pada Masa Pandemi 

Corona Virus Diseases-19 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN  PADA MASA 

ADAPTASI BARU FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ANDALAS 

 

2.1 Program Sarjana dan Pasca Sarjana 

2.1.1 Perkuliahan 

a. Seluruh kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam jaringan (daring). 

b. Aplikasi yang akan digunakan adalah I-learn, MS-team, Zoom. 

c. Petunjuk teknis penggunaan aplikasi sistem daring diterbitkan oleh tim IT 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 

d. Kehadiran perkuliahan daring dievaluasi dari screen shoot kehadiran. 

e. Kehadiran dalam perkuliahan daring minimal 80% dari total kegiatan 

perkuliahan dan minimal 75% durasi waktu per-kegiatan perkuliahan. 

Mahasiswa dengan kehadiran <75% dari durasi waktu perkuliahan dianggap 

tidak hadir dalam kuliah tersebut. Mahasiswa dengan presensi <80% dari total 

perkuliahan daring blok tidak diperkenankan mengikuti ujian.  

2.1.2 Tutorial, Diskusi Topik, dan Pleno 

a. Tutorial, diskusi topik, dan pleno dilaksanakan secara daring. 

b. Tutorial dan diskusi topik dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dengan 

menggunakan teleconference (Zoom, Skype, MS-Team, dll). Host dalam 

kegiatan tutorial adalah ketua kelompok. 

c. Kegiatan pleno dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Host dalam 

kegiatan pleno ini adalah ketua kelompok 

d. Kehadiran tutorial dan pleno didapatkan dari screen shoot kehadiran. 

2.1.3 Keterampilan Klinik (KK) 

a. Kegiatan KK dilaksanakan secara daring atau di luar jaringan (luring)/tatap 

muka di ruang skills lab Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 

b. Pelaksanaan KK secara luring adalah dengan memperhatikan protokol 

kesehatan. Kepadatan di dalam ruangan dikurangi: setiap kelompok dibagi 

menjadi 2 kelompok kecil (5-6 orang per kelompok) dengan waktu kegiatan 

50 menit per-kelompok kecil dan 50 menit diskusi melalui daring (i-learn). 
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Waktu pelaksanaan KK akan diatur secara tersendiri oleh ketua program studi. 

c. Dosen, mahasiswa, laboran, dan staf pendukung mencuci tangan sebelum dan 

setelah memasuki ruangan, wajib memperhatikan physical distancing, 

memakai masker, face shield, dan sarung tangan selama kegiatan KK. 

d. Kehadiran KK dibuktikan dengan daftar hadir manual untuk pelaksanaan 

luring, absensi berupa foto kehadiran untuk pelaksanaan daring. 

2.1.4 Praktikum 

a. Kegiatan praktikum dapat dilaksanakan secara daring atau luring (tatap muka) 

atau diganti dengan penugasan, sesuai kebijakan di bagian terkait yang 

dikoordinasikan dengan pengelola blok. 

b. Jumlah maksimal mahasiswa praktikum tatap muka adalah 40 orang per 

laboratorium (menyesuaikan dengan luas masing-masing laboratorium) 

dengan memperhatikan jarak antar mahasiswa minimal 1 meter selama 

kegiatan praktikum. 

c. Jika praktikum dilakukan secara luring, guna mengurangi kepadatan di dalam 

ruangan, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil (5-6 orang per 

kelompok) dengan waktu kegiatan 50 menit per-kelompok kecil dan 50 menit 

diskusi melalui daring (i-learn). Waktu pelaksanaan praktikum akan diatur 

secara tersendiri. 

d. Dosen, mahasiswa, dan laboran wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah 

memasuki ruangan, memperhatikan physiscal distancing, memakai masker, 

face shield, dan sarung tangan selama kegiatan praktikum. 

e. Kehadiran KK dibuktikan dengan daftar hadir manual untuk pelaksanaan 

luring, absensi berupa foto kehadiran untuk pelaksanaan daring. 

f.     Bagi mahasiswa dengan alasan sakit dan izin atas kejadian pada keluarga inti 

pada praktikum tatap muka, akan diberikan kesempatan praktikum susulan 

atau bentuk lain yang ditetapkan oleh bagian terkait dan koordinasi dengan 

kodinator blok bersangkutan. 

2.1 5 Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa 

1)   Computer Based Test (CBT) 

a. Ujian CBT dilaksanakan secara daring dan luring, jika dilaksanakan secara 

luring dilakukan di ruang CBT Centre Fakultas Kedokteran Universitas 

Andalas.  

b. Pelaksanaan ujian dilakukan dengan memperhatikan jarak antar peserta ujian 

minimal 1 (satu) meter, baik di dalam ruangan maupun pada masa tunggu 

sebelum mahasiswa diperkenankan memasuki ruangan ujian. 

c. Setiap mahasiswa peserta ujian dan komponen pendukung pelaksana ujian 
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wajib memperhatikan physical distancing, memakai masker selama 

pelaksanaan ujian serta mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki 

ruangan ujian atau menggunakan hand sanitizer. 

d. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian CBT karena sakit 

atau izin akibat adanya kejadian pada keluarga inti, dapat mengikuti ujian 

susulan sesuai panduan akademik yang telah ditetapkan sebelumnya. 

e. Mahasiswa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan masa adaptasi   baru 

tidak diperkenankan mengikuti ujian CBT. 

f. Mahasiswa yang datang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian 

OSCE dan dianggap tidak hadir. 

2) Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

a. Kegiatan OSCE dilaksanakan secara luring di ruang Keterampilan Klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 

b. Setiap mahasiswa peserta ujian dan komponen pendukung pelaksana ujian 

wajib memperhatikan physical distancing, memakai masker selama 

pelaksanaan ujian, face shield (jika diperlukan), serta mencuci tangan sebelum 

memasuki ruangan karantina dan OSCE. 

c. Mahasiswa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan adaptasi baru tidak 

diperkenankan mengikuti ujian OSCE. 

d. Mahasiswa yang datang terlambat tidak diperkenankan untuk mengikuti 

ujian OSCE dan dianggap tidak hadir. 

3)  Ujian Praktikum 

a. Ujian praktikum dapat dilaksanakan daring maupun luring sesuai kebijakan 

masing-masing ketua bagian. 

b. Jumlah maksimal mahasiswa di dalam satu ruangan ujian praktikum adalah 

40 orang (menyesuaikan) dengan mengatur jarak antar mahasiswa minimal 1 

meter baik di dalam ruangan ujian maupun di ruang tunggu ujian. 

c. Setiap mahasiswa dan komponen pendukung ujian praktikum yang 

diselenggarakan secara luring wajib memperhatikan physical distancing, 

memakai masker, face shield, serta mencuci tangan sebelum memasuki ruang 

ujian praktikum dan ruang karantina. 

d. Mahasiswa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan adaptasi baru tidak 

diperkenankan mengikuti ujian praktikum. 

e. Mahasiswa yang datang saat ujian praktikum telah dimulai tidak 

diperkenankan mengikuti ujian praktikum dan dianggap tidak hadir. 
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2.1.6. Penelitian Tugas Akhir 

a. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir di laboratorium, animal 

house, puskesmas, Rumah Sakit Universitas Andalas, dan RSUP dr. M. Djamil 

Padang, dengan memperhatikan protokol kesehatan.  

b. Penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari 

institusi setempat. 

c. Bagi mahasiswa yang terkendala dalam pelaksanaan pengambilan data penelitian 

akibat pandemi Covid-19, maka bentuk penelitian dan tugas akhir progam sarjana 

dan program magister dapat dilakukan melalui literature review atas persetujuan 

pembimbing dan ketua program studi.  

d. Luaran penelitian tugas akhir melalui literature review pada program sarjana tetap 

dalam bentuk skripsi, sedangkan pada program magister yaitu tesis dengan artikel 

yang sudah diterima pada jurnal internasional atau sudah publikasi pada jurnal 

nasional terakreditasi. 

2.1.7 Ujian Prelim/Proposal, Seminar Hasil, Ujian Skripsi, Ujian Tertutup, dan 

Ujian Terbuka 

a. Pelaksanaan ujian prelim/proposal, seminar hasil, ujian skripsi, ujian tertutup, dan 

ujian terbuka dapat dilaksanakan secara daring atau luring. 

b. Pelaksanaan daring menggunakan teleconference dengan host unit IT Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas/tim skripsi.  

c. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring maka wajib memperhatikan 

protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19.  

2.1.8 Yudisium Program Sarjana Kedokteran  

a. Yudisium dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi teleconference 

dengan host unit IT Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 

b. Tata tertib pelaksanaan yudisium secara daring sama dengan tata tertib yang 

berlaku sebelumnya. 

2.2  Program Profesi Dokter 

Bentuk dan pengalaman belajar utama pada Pendidikan Profesi Dokter adalah 

belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 8-10 mahasiswa, dibimbing oleh dosen 

pada bagian bersangkutan (Preseptor) serta belajar mandiri. Kegiatan preseptorship 

adalah kegiatan kepaniteraan klinik terstruktur yang dilaksanakan oleh dokter muda 

dalam bentuk diskusi kelompok (BST, CSS, CRS, dan MTE) untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dalam rangka mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan Standar 

Kompetensi Dokter Indonesia pada masa adaptasi baru. 
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2.2.1 Layanan Orientasi Informasi (LOI) 

1) Pelaksanaan LOI bekerjasama dengan Bagian Diklat dan Komkordik di RSUP dr. 

M. Djamil Padang. 

2) Pemberian materi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom 

3) Praktek LOI (kewaspadaan universal, BHD, APAR) dilaksanakan secara luring 

dengan memperhatikan protokol kesehatan pada masa adaptasi baru. Dokter muda 

memakai baju schort, faceshield, masker surgical, masker N95 (pada praktek 

yang menimbulkan aerosol). Peserta praktek dibagi kedalam kelompok kecil. 

4) Pretest dan post-test pelaksanaan LOI dilakukan secara daring. Nilai dikirim oleh 

bagian diklat ke Program Studi Profesi Dokter 1 minggu setelah kegiatan melalui 

surat. 

2.2.2 Kepaniteraan Klinik Sistem Preseptorship 

a.  Kepaniteraan klinik hanya dilaksanakan di RSUP dr. M. Djamil, Rumah Sakit 

Universitas Andalas, Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Wahana 

Pendidikan lain seperti Puskesmas untuk IKM/FOME 3, RSJ HB Saanin untuk 

Psikiatri, dan rumah sakit jejaring dilaksanakan seizin dinas kesehatan kota dan 

direktur rumah sakit yang bersangkutan. 

b. Persyaratan kepaniteraan klinik masa adaptasi baru di Fakultas Kedokteran 

Universitas Andalas mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas. 

c. Koordinator pendidikan masing-masing bagian klinik mengatur jadwal kegiatan 

preseptorship dokter muda pada masing-masing sesi dengan memperhatikan aspek 

kesehatan dan keselamatan. 

d. Kegiatan harian dokter muda dimulai dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. 

Pelaksanaannya diatur oleh bagian masing-masing dengan memperhatikan protokol 

keselamatan dan kesehatan serta menyesuaikan dengan jumlah preseptor dan 

fasilitas yang ada di masing-masing bagian. 

e. Untuk dokter muda yang pencapaian kompetensinya tidak bisa mengandalkan 

kegiatan pada jadwal yang telah ditentukan, maka diperbolehkan melaksanakan 

kegiatan diluar jam kegiatan secara on call (misalnya bagian Forensik).  

f. Dinas jaga malam untuk dokter muda ditiadakan. 

g. Dokter muda tidak diperkenankan beraktifitas di area red zone rumah sakit atau di 

ruangan yang merawat pasien Covid-19. 

h. Kegiatan yang membutuhkan dokter muda berada  di Instalasi Gawat Darurat 

RSUP dr. M. Djamil atau wahana lain yang merupakan yellow zone (misalnya 

Forensik, Bedah) wajib memakai APD level 2. 

i.  Dokter muda diwajibkan membawa bekal minuman dan makanan dari rumah 

masing-masing. 

j.  Selama jam istirahat, dokter muda tetap berada dibagian masing-masing, 

diperbolehkan memesan makanan atau minuman melalui layanan aplikasi. 

k. Dokter muda Ilmu Kesehatan Masyarakat tidak melakukan pelayanan kuratif di 
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Puskesmas, tetapi hanya berdiskusi dengan pemegang program dan kepala 

puskesmas. Apabila ada kegiatan luar gedung, setelah selesai, dokter muda 

langsung kembali ke puskesmas (jika jam kegiatan masih ada). Dokter muda bisa 

memakai ruang sidang setelah jam kerja puskesmas selesai untuk menghindari 

kerumunan.  

l. Dokter muda wajib mematuhi peraturan, panduan dan tata tertib sehubungan 

dengan pelaksanaan siklus kepaniteraan klinik pada masa adaptasi baru, baik yang 

berlaku umum maupun dibagian terkait. Bagi yang melanggar tidak dapat 

mengikuti siklus yang sedang diikuti dan ditunda untuk masuk 1 siklus 

berikutnya. 

m. Pelaksanaan kegiatan preseptorship kepaniteraan klinik pada masa adaptasi baru 

adalah preseptorship lengkap (BST, CRS, CSS, MTE, MiniCEX, OSCE, dan long 

case). Kegiatan preseptorship yang tidak membutuhkan psikomotor bisa 

dilaksanakan secara daring. 

n. Proses pembelajaran pada kegiatan preseptorship dibimbing oleh seorang 

preseptor per kelompok, yang dilaksanakan setiap hari, 5 kali dalam seminggu dan 

berlangsung selama masing-masing 2x60 menit.  

Metode kegiatan preseptorship kepaniteraan klinik pada pembelajaran masa adaptasi 

baru adalah: 

1) Bed Site Teaching (BST)  

BST adalah proses pembelajaran preseptorship yang terdiri dari pemeriksaan pasien 

secara langsung (bed-side) dan kemudian didiskusikan di ruangan lain tanpa dihadiri 

pasien, dilaksanakan 2 kali seminggu. Pelaksanaan BST pada masa adaptasi baru 

wajib mengikuti protokol kesehatan. 

2) Case Report Session (CRS)  

CRS adalah proses pembelajaran berupa laporan kasus tentang hasil pemeriksaan dan 

penatalaksanaan yang sesuai dengan kompetensi dan dilaksanakan sekali seminggu. 

Pelaksanaan CRS pada masa adaptasi baru wajib mengikuti protokol kesehatan. 

3) Clinical Scientific Session (CSS) 

Berupa proses pembelajaran berbentuk diskusi makalah ilmiah yang ditulis oleh 

dokter muda tentang topik yang sesuai dengan kompetensi, dilaksanakan sekali 

seminggu. Pelaksanaan CSS dapat dilakukan secara daring. 

4) Meet The Expert (MTE) 

MTE atau temu pakar merupakan proses pembelajaran, untuk membicarakan kasus 

sulit/jarang sesuai kompetensi dengan kegiatan berupa pertemuan dokter muda 
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dengan dosen, dilaksanakan satu kali seminggu. Pelaksanaan MTE dapat secara 

daring. 

5) Mini Clinical Examination (Mini Cex)  

Merupakan bentuk assessment aspek psikomotor dalam kepaniteraan klinik. 

6) Objective Structured Clinical Examination (OSCE)  

Merupakan bentuk asessment aspek psikomotor dalam kepaniteraan klinik. 

7) Ujian MCQ  

Merupakan bentuk asessment aspek kognitif dalam kepaniteraan klinik. 

8) Ujian Sistem Long Case 

Merupakan bentuk asessment dalam kepaniteraan klinik. 

Assesment aspek psikomotor dapat dilaksanakan secara luring (tatap muka) dengan 

memperhatikan protokol kesehatan terkait pencegahan penularan Covid-19. 

2.2.3 Pelaksanaan Bimbingan UKMPPD 

a. Dokter muda yang sudah menyelesaikan dan lulus semua siklus akan mengikuti 

bimbingan UKMPPD yang difasilitasi oleh tim firstaker bimbingan UKMPPD. 

b. Bimbingan dilaksanakan satu bulan sebelum UKMPPD. 

c. Pelaksanaan bimbingan CBT UKMPPD secara daring dengan aplikasi Zoom. 

d. Selama pelaksanaan ujian OSCE UKMPPD belum diakomodir oleh PNUKMPPD 

maka nilai OSCE UKMPPD merupakan nilai rata-rata kepaniteraan klinik dari 

semua bagian. 

e. Setelah pelaksanaan ujian OSCE UKMPPD diakomodir oleh PNUKMPPD maka 

pelaksanaan bimbingan OSCE dilakukan secara daring dan luring mengikuti 

protokol kesehatan. 

2.2.4 Pelaksanaan Yudisium dan Sumpah Dokter 

a. Yudisium dan Sumpah Dokter dapat dilaksanakan secara daring.  

b. Tata tertib pelaksanaan Yudisium dan Sumpah Dokter secara daring adalah  sama 

dengan tata tertib yang berlaku sebelumnya. 

c.  Yudisium dan Sumpah Dokter secara daring akan dilaksanakan menggunakan 

aplikasi teleconference dengan host unit IT Fakultas Kedokteran  Universitas 

Andalas.  
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2.2.5 Perlengkapan Wajib Dokter Muda Selama Kepaniteraan Klinik 

a. Baju seragam koas (yang berwarna putih), baju jaga (yang berwarna abu-abu 

dan marun) 

b. Setiap dokter muda wajib memiliki 2 buah baju schort, masker bedah, glove, 

shoe cover, nursecap, dan masker N95 (untuk dokter muda THT dan 

Anestesiologi.  Pihak kampus Fakultas Kedokteran Universitas Andalas akan 

memfasilitasi setiap dokter muda untuk mendapatkan @ 5 unit masker bedah 

dan handschoen, @ 2 unit masker N95 (untuk dokter muda THT dan 

Anestesiologi), dan @ 1 unit baju schort. Kekurangannya dilengkapi oleh 

dokter muda. Faceshield, nursecap, dan shoe cover disiapkan oleh dokter 

muda.  

c. Bagi dokter muda yang kurang mampu akan dilakukan pendataan oleh 

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter melalui forum komunikasi dokter 

muda. Dokter muda tersebut dapat mengajukan permohonan tertulis yang 

ditujukan kepada Dekan untuk difasilitasi dari pendanaan lain di fakultas. 

d. Handsanitizer disediakan oleh kampus, masing-masing dokter muda akan 

mendapatkan 1 botol yang dapat diisi ulang di sekretariat Program Studi 

Pendidikan Profesi Dokter. 

 

2.3 Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Program Studi Pendidikan Profesi  Bidan 

a. Kepaniteraan klinik diawali dengan sosialisasi pengenalan siklus secara daring 

kepada mahasiswa sebelum melaksanakan praktik profesi di lapangan. 

b. Lahan praktik yang digunakan adalah PMB/Puskesmas/Rumah 

Sakit/komunitas yang mendapatkan izin dari instansi setempat. 

c. Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan protokol keselamatan dan 

kesehatan yang berlaku di lahan praktik. 

d. Pengaturan jadwal dinas mahasiswa dilakukan oleh preseptor dengan 

memperhatikan aspek kesehatan bagi mahasiswa (jadwal dinas mahasiswa 

dibagi dalam bentuk shift).  

e. Mahasiswa profesi bidan tidak diperkenankan beraktifitas di area red zone 

Rumah Sakit atau di ruangan yang merawat pasien Covid-19. 

f. Mahasiswa wajib memiliki Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar 

yang berlaku. 

g. Pelaksanaan kegiatan bimbingan oleh preseptor secara hands on dilakukan 

dengan metode : 

1) Clinical Sientific Session (CSS). Mahasiswa membuat literature review  

secara mandiri, dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan laman 

i-learn yang tersedia di Fakultas Kedokteran Unand yaitu 

http://fk.ilearn.unand.ac.id  

http://fk.ilearn.unand.ac.id/
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2) Bed Site Teaching (BST). Kegiatan hands on dan wajib mematuhi 

protokol keselamatan dan kesehatan bagi diri sendiri/orang lain, serta 

menggunakan APD lengkap. 

3) Case Report Session (CRS). Pelaksanaan dilakukan secara luring 

ataupun daring. Pelaksanaan kegiatan secara luring, mahasiswa wajib 

memperhatikan dan mematuhi protokol keselamatan dan kesehatan bagi 

diri sendiri dan preseptor. 

4) Seminar/presentasi kasus dilakukan secara daring. 

5) Ujian siklus dilaksanakan secara daring atau luring  

6) Refleksi kasus, dilaksanakan secara mandiri dan meng-upload tugas 

refleksi kasus tersebut di laman i-learn Fakultas Kedokteran Universitas 

Andalas http://fk.ilearn.unand.ac.id. 

7) Survei lapangan. Kegiatan dilakukan di masyarakat oleh mahasiswa 

secara individu atau kelompok kecil dengan memperhatikan dan 

mematuhi protokol keselamatan dan kesehatan bagi diri sendiri dan 

orang lain. 

8) Diskusi kelompok dilaksanakan secara daring atau luring, jika luring 

hanya dilakukan dengan melibatkan pihak yang memiliki kepentingan 

secara langsung (membatasi jumlah undangan) serta mematuhi protokol 

keselamatan dan kesehatan. 

9) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dilakukan secara 

daring.  

 

2.4 Pencegahan Infeksi dan Transmisi Covid-19 pada Kegiatan Tatap Muka 

(Praktikum, Keterampilan Klinik) serta Kegiatan yang Berhubungan 

dengan Pasien (Mahasiswa Profesi Dokter dan Bidan)  

a. Seluruh mahasiswa profesi dokter/bidan/Program Sarjana yang akan masuk siklus 

tatap muka pada kepaniteraan klinik/praktikum/KK, akan menjalani pengambilan 

sampel swab nasofaring dan orofaring untuk mendeteksi SARS-CoV-2 melalui 

pemeriksaan RT-PCR. Pemeriksaan RT-PCR difasilitasi oleh Fakultas Kedokteran 

Universitas Andalas di Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi dengan 

memperhatikan protokol kesehatan. 

b. Waktu pelaksanaan (point a) akan diatur oleh masing-masing Program 

Studi/Fakultas bekerjasama dengan Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit 

Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 

c. Dokter muda/mahasiswa yang confirmed Covid-19 tidak diperbolehkan mengikuti 

kepaniteraan klinik/praktikum/KK dan wajib mengikuti isolasi mandiri atau 

perawatan oleh tim Covid-19 Rumah Sakit Universitas Andalas.  

d. Dokter muda/mahasiswa yang diduga kontak dengan pasien Covid-19 atau 

memperlihatkan gejala Covid-19 selama menjalani kegiatan kepaniteraan 

klinik/pembelajaran, akan dilakukan RT-PCR dan dirawat oleh tim Covid-19 RSUP dr. M. 

Djamil/RS Universitas Andalas. 

http://fk.ilearn.unand.ac.id/
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e. Dokter muda/mahasiswa profesi bidan yang memiliki riwayat penyakit/komorbid 

berat tidak diperkenankan mengikuti kepaniteraan klinik. 

f. Dokter muda dan mahasiswa dipastikan dalam keadaan sehat sebelum berangkat ke 

kampus, Puskesmas atau Rumah Sakit. Dokter muda/mahasiswa yang mengalami 

gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan tidak datang ke 

kampus atau Rumah Sakit atau Puskesmas, dan memeriksakan diri ke fasilitas 

kesehatan.  

g. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun 

dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. 

h. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. 

i. Tetap memperhatikan physical distancing minimal satu meter saat berhadapan 

dengan orang lain seperti preseptor, dosen/instruktur, pegawai rumah sakit/kampus, 

pasien, dan teman sejawat. 

j. Dokter muda memakai mantel parasut atau baju luar lengan panjang untuk melapisi 

seragam koas/baju dinas dari rumah ke rumah sakit, kampus dan puskesmas serta 

mengganti pakaian saat pulang ke rumah. 

k. Menggunakan baju dinas dan baju skort khusus selama kegiatan kepaniteraan klinik. 

l. Menggunakan masker saat berangkat dan pulang, serta selama di kampus atau rumah sakit 

atau puskesmas. 

m. Jika berkontak dengan pasien, dokter muda/mahasiswa profesi bidan menggunakan baju 

schort, nursecap, glove, masker surgical, shoe cover, dan face shield. Untuk pasien THT 

dan Anestesi, dokter muda memakai masker N95. 

n. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. 

o. Bersihkan handphone, kacamata, tas, alat kedokteran, alat tulis, dan barang lainnya dengan 

cairan desinfektan sepulang dari kampus, puskesmas atau rumah sakit. 
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BAB III 

PENUTUP 

Implementasi kegiatan pembelajaran masa adaptasi baru di Fakultas Kedokteran 

Universitas Andalas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap 

mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua sivitas akademika dan masyarakat 

secara keseluruhan. Panduan ini akan dievaluasi berkala dan dapat berubah sewaktu-

waktu terkait perkembangan Covid-19 serta berpedoman kepada peraturan dan 

kebijakan pemerintah yang berlaku. 
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Lampiran 1 

 

ALUR MENGIKUTI KEPANITERAAN KLINIK dan KEGIATAN TATAP 

MUKA (PRAKTIKUM DAN KK) PADA MASA ADAPTASI BARU 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENYERAHKAN DOKUMEN 

1. Surat pernyataan bersedia mengikuti kepaniteraan klinik dan 

kegiatan tatap muka (praktikum dan KK) 

2. Self assessment dengan hasil risiko kecil sampai sedang 

3. Surat Hasil Pemeriksaan RT-PCR dengan hasil negatif  

MEMENUHI TIDAK MEMENUHI 

SURAT KETERANGAN KELAIKAN 

MENGIKUTI KEPANITERAAN 

KLINIK/KEGIATAN TATAP MUKA 

DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI 
KEPANITERAAN KLINIK, 

PRAKTIKUM, KK 

Kewajiban:  

1. Menjalankan protokol 

Kesehatan dan PHBS 

2. Melaksanakan monitoring 
mandiri dengan cara 
melakukan self-
assessment secara berkala 

3. Mematuhi dan 
menjalankan Panduan 

Pembelajaran Masa 

Adaptasi Baru Fakultas 
Kedokteran Universitas 
Andalas dan Peraturan 
yang berlaku di rumah 
sakit serta wahana 

Pendidikan Fakultas 
Kedokteran Universitas 

Andalas. 

 

TIDAK DIPERBOLEHKAN 

MENGIKUTI KEPANITERAAN 

KLINIK/KEGIATAN TATAP MUKA 

TATA LAKSANA COVID-19  

OLEH TIM COVID-19 RS 

UNAND 
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Lampiran 2 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama   : 

NIM    : 

Tempat, tanggal lahir : 

Alamat    : 

dengan sepertujuan orang tua/wali saya, menyatakan bahwa: 

Pilihan* Pernyataan Paraf yang    

menyatakan 

Paraf 

orang              

tua / wali 

Pertama BERSEDIA mengikuti kegiatan kepaniteraan 

klinik/kegiatan tatap muka di Fakultas Kedokteran 

Universitas Andalas, RSUP dr. M. Djamil, dan 

wahana pendidikan kepaniteraan klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas. 

  

Kedua TIDAK BERSEDIA mengikuti kegiatan 

kepaniteraan klinik/kegiatan tatap muka di 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, RSUP 

dr. M. Djamil, dan wahana pendidikan 

kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Andalas. 

  

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan bersedia menerima risiko yang 

mungkin timbul dan berhubungan dengan masa adaptasi baru dan peraturan akademik 

yang berlaku di Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, 

RSUP Dr. M. Djamil Padang dan wahana pendidikan kepaniteraan klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas. 

Dengan menandatangani surat pernyataan ini saya membebaskan Universitas 

Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, RSUP Dr. M. Djamil Padang dan 

wahana pendidikan kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 

untuk selamanya dari semua tuntutan-tuntutan terkait risiko yang mungkin timbul dan 

berhubungan dengan pandemi Covid-19 dan peraturan akademik yang berlaku. 

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

      ……………………………………… 

Menyetujui orang tua/wali,       Yang menyatakan, 

Meterai 6000 

…………………………………………………        …………………………                        

            NIM. 

Hubungan :                                                                                                                                                                 

No KTP :                                                                                                                                                            

Alamat jelas :                                                                                                                                                 

*lingkari yang dipilih dan coret yang tidak dipilih.                                                                                       

*kegiatan kepaniteraan klinik di RSUP dr. M. Djamil, RS Unand, Puskesmas jejaring IKM dan RSJ HB 

Saanin 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19 

Nama    : .......................................................                                                            

NIM   : .......................................................                                                       

Siklus kepaniteraan klinik: ........................................................                                      

Tanggal   : ........................................................ 

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam 

menjawab pertanyaan di bawah ini. 

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut: 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

 

Jika    

ya,   

skor 

Jika 

tidak, 

skor 

1 Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, 

fasilitas pelayanan kesehatan, kerumunan orang, 

dan lain lain) ? 

  1 0 

2 Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?   1 0 

3 Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota 

/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona 

merah) 

  1 0 

4 Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan 

orang banyak ? 

  1 0 

5 Apakah memiliki riwayat kontak dengan penderita 

Covid-19 (terkonfirmasi)? (berjabat tangan, 

berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah) ?  

  5 0 

6 Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ 

sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir. 

  5 0 

Jumlah Total     

0 = Risiko Kecil                                                                                                                               

1 - 4 = Risiko Sedang                                                                                                                    

> 5 = Risiko Besar 

Tindak lanjut : 

• Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk, dilakukan 

pemeriksaan RT-PCR utk mendeteksi SARS-CoV-2 

• Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk. Apabila didapatkan suhu > 37,5°C agar 

dilakukan investigasi 
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Lampiran 4 

Keterangan Kelaikan Mengikuti Kepaniteraan Klinik dan Kegiatan Tatap 

Muka (Praktikum dan KK) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa                                                                      

Nama     : 

NIM      : 

Tempat, tanggal lahir  : 

Alamat di Padang   : 

No. HP aktif    : 

telah menyerahkan dokumen sebagai berikut: 

No. Dokumen Validasi 

 

ada tidak ada 

1. Surat pernyataan bersedia mengikuti kepaniteraan klinik/kegiatan tatap 

muka yang disetujui oleh orangtua/wali 

  

2. Self-assessment dengan hasil risiko kecil-sedang   

3. surat hasil pemeriksaan RT PCR dengan hasil negatif SARS-CoV-2   

sehingga yang bersangkutan dinyatakan memenuhi / tidak memenuhi persyaratan 

mengikuti Kepaniteraan Klinik atau Kegiatan Tatap Muka (Praktikum dan KK) 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Untuk selanjutnya kepada yang 

bersangkutan diwajibkan untuk: 

1. Menjalankan protokol kesehatan dan perilaku PHBS; 

2. Melaksanakan monitoring mandiri dengan cara melakukan self-assessment secara 

berkala per 14 hari; 

3. Mematuhi dan menjalankan Panduan Pembelajaran Fakultas Kedokteran 

Universitas Andalas dan Peraturan yang berlaku di rumah sakit serta wahana 

Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 

Apabila selama menjalankan kepaniteraan klinik mendapatkan: 

1. Hasil self-assessment dengan Risiko kecil- sedang dengan suhu tubuh > 37,5° C, 

atau; 

2. Hasil self-assessment dengan Risiko Besar, atau; 

3. Gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi Covid- 19, maka yang bersangkutan 

wajib melaporkan diri ke pimpinan program studi masing-masing. 

Padang, ………………………….2020             

Ketua Program Studi, 

.......................................................… 


