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Tujuan                  :  
Memberikan  acuan standar dan tertulis  bagi kegiatan akademik dari semester 1 sampai 

dengan semester 4 bagi mahasiswa dan dosen Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Unair untuk 

meningkatkan proses belajar-mengajar sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas 

 

Ruang Lingkup : 

Berlaku untuk pelaksanaan persiapan kepaniteraan klinik di lingkungan Fakultas Fakultas 

Kedokteran Gigi 

 

Definisi  :  

a. Kegiatan kepaniteraan klinik dalam prosedur pembelajaran profesi ini adalah kegiatan 

pembelajaran yaitu proses belajar mengajar dan praktikum klinik, penyelenggaraan 

dan pemberian tugas akademik secara daring. 

 

b. Mata kuliah adalah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian terkecil dari 

kurikulum perguruan tinggi yang dikuantifikasikan dalam sks (satuan kredit 

semester). 

 

c. Buku pedoman pendidikan adalah buku pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan 

di Universitas Airlangga, terdiri dari Buku Pedoman Pendidikan Universitas dan 

Fakultas 

 

d. Kepaniteraan Klinik adalah proses pembelajaran yang difasilitasi oleh dosen 

pengampu sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Kepaniteraan  klinik selama 

pandemi dibedakan menjadi 3: Grade A, Grade B dan Grade C. 

 

e. Grade A adalah pembelajaran kepaniteraan klinik berorientasi psikomotor atau 

ketrampilan klinik yang dilakukan secara daring pada model. 

 

f. Grade B adalah pembelajaran kepaniteraan klinik berorientasi psikomotor atau 

ketrampilan klinik yang dilakukan secara luring pada manekin. 

 

g. Grade C adalah pembelajaran kepaniteraan klinik berorientasi psikomotor atau 

ketrampilan klinik yang dilakukan secara luring pada pasien di RSGM, meliputi 

penegakan diagnosis dan perawatan terapi. 

 

h. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah borang yang berisi mata kuliah per semester yang 

akan ditempuh oleh mahasiswa 

 

i. Sarana kuliah/praktikum daring adalah AULA, Platform Zoom, Google Media (Form, 

Drive & Meetings ) 

 

j. Evaluasi adalah suatu cara penilaian tentang penyerapan/pemahaman materi 

perkuliahan oleh mahasiswa dengan komponen-komponen evaluasi yang meliputi 

seminar diskusi, Mini-CEX, DOPS, OSCE dan SOCA, kuis serta evaluasi akademik 

lainnya. 

 

k. SOCA adalah Ujian secara komprehensif yang dilakukan  pada  kasus di bidang ilmu 

tertentu program Profesi 

 

l. OSCE adalah ujian  ketrampilan klinik yang dilakukan pada akhir skills lab dan 

kepaniteraan klinik 

 



m. Ujian KOMPREHENSIF adalah ujian secara komprehensif  beberapa kasus yang 

dilakukan di akhir kepaniteraan  

 

n. Praktik Kerja lapangan (PKL) adalah kegiatan penerapan mata kuliah yang 

dikembangkan oleh Fakultas/Departemen/Program Studi di lapangan untuk 

memperoleh pengalaman lapangan serta untuk melihat dan menerapkan teori yang 

diperoleh saat kuliah. 

 

Target  : 

Proses kepaniteraan klinik di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi 

 

Referensi  : 

Pedoman Prosedur Perkuliahan (PP-UNAIR-PBM-02) 

 

Instruksi Kerja     : 

A. Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik daring di Fakultas Kedokteran Gigi 

untuk Dosen melalui tahapan sebagai berikut : 

 
1. Pelaksanaan kepaniteraan klinik dilaksanakan sesuai dengan Kontrak kepaniteraan 

klinik (Grade A) 

2. Dosen wajib mengisi presensi yang telah disediakan melalui google form  

3. Kehadiran dosen dalam kepaniteraan klinik harus sesuai dengan jadual 

4. Dosen wajib memberikan handout/diktat/buku ajar sesuai dengan topik kepaniteraan 

klinik 

5. Dosen wajib menggunakan media pembelajaran : power point, video, youtube, alat 

peraga, bahan praktikum 

6. Dosen wajib memberi kesempatan pada peserta kepaniteraan klinik untuk berdiskusi 

selama kepaniteraan klinik 

7. Dosen yang berhalangan memberikan kepaniteraan klinik satu hari sebelum jadual 

harus memberitahukan PJMK untuk tukar dengan dosen yang lain atau mengganti 

jadwal kepaniteraan klinik dengan berkoordinasi pada PJMK dan kapten departemen  

8. Kapten departemen berkoordinasi dengan USI, apabila link zoom departemen 

digunakan pada waktu bersamaan, sehingga akan digantikan dengan link zoom yang 

lain 

 

B. Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik luring di Fakultas Kedokteran Gigi 

untuk Dosen melalui tahapan sebagai berikut : 

 
1. Pelaksanaan kepaniteraan klinik dilaksanakan sesuai dengan Kontrak kepaniteraan 

klinik (Grade B dan Grade C) 

2. Dosen wajib mengisi presensi yang telah disediakan melalui google form  

3. Kehadiran dosen dalam kepaniteraan klinik harus sesuai dengan jadual 

4. Dosen wajib memberikan handout/diktat/buku ajar sesuai dengan topik kepaniteraan 

klinik 

5. Dosen wajib menggunakan media pembelajaran : manekin dan model 

6. Dosen wajib memberi kesempatan pada peserta kepaniteraan klinik untuk berdiskusi 

selama kepaniteraan klinik 

7. Dosen yang berhalangan memberikan kepaniteraan klinik satu hari sebelum jadual 

harus memberitahukan PJMK untuk tukar dengan dosen yang lain atau mengganti 

jadwal kepaniteraan klinik dengan berkoordinasi pada PJMK dan kapten departemen  

8. Dosen yang menjadi DPJP Kepaniteraan klinik luring, adalah dosen dalam keadaan 

sehat, tidak memiliki komorbid dan telah menjalani vaksinasi COVID-19. 

9. Semua kegiatan luring telah menjalani protokol COVID-19. 

 



 

C. Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik daring di Fakultas Kedokteran Gigi 

untuk Mahasiswa melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Daftar peserta kepaniteraan klinik sesuai dengan nama dan jumlah peserta 

kepaniteraan klinik yang memprogram melalui KRS 

2. Mahasiswa wajib hadir kepaniteraan klinik pada plat form yang telah ditentukan 

sesuai jadwal 

3. Mahasiswa wajib bergabung pada link yang telah ditentukan 15 menit sebelum jadwal 

4. Keterlambatan yang ditolelir 15 menit setelah kepaniteraan klinik dimulai 

5. Mahasiswa wajib on camera video 

6. Apabila ada gangguan koneksi, mahasiswa wajib mengkomunikasikan pada komting 

atau dosen pengampu 

7. Mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi (tidak diperkenankan memaki kaos 

oblong dan sandal), bila praktikum menggunakan jas praktikum selama kepaniteraan 

klinik berlangsung  

8. Mahasiswa wajib mematikan telepon seluler selama kuliah/ praktikum berlangsung.  

9. Mahasiwa tidak diperkenankan merokok, makan dan minum selama proses 

kepaniteraan klinik berlangsung. 

10. Mahasiswa wajib mengisi presensi  melalui google form dengan bukti screen shoot 

saat kepaniteraan klinik berlangsung 

11. Keterlambatan lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan mengikuti kepaniteraan klinik 

12. Kehadiran kepaniteraan klinik adalah 100%, bila tidak hadir dapat memberikan surat 

keterangan tidak hadir yang sah untuk penjadwalan ulang. 

 

D. Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik luring di Fakultas Kedokteran Gigi 

untuk Mahasiswa melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Daftar peserta kepaniteraan klinik sesuai dengan nama dan jumlah peserta 

kepaniteraan klinik yang memprogram melalui KRS 

2. Mahasiswa wajib hadir kepaniteraan klinik pada plat form yang telah ditentukan 

sesuai jadwal 

3. Mahasiswa wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan 15 menit  

4. Keterlambatan yang ditolelir 15 menit setelah kepaniteraan klinik dimulai 

5. Mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi (tidak diperkenankan memaki kaos 

oblong dan sandal), bila praktikum menggunakan jas praktikum selama kepaniteraan 

klinik berlangsung  

6. Mahasiswa wajib mematikan telepon seluler selama kuliah/ praktikum berlangsung.  

7. Mahasiwa tidak diperkenankan merokok, makan dan minum selama proses 

kepaniteraan klinik berlangsung. 

8. Keterlambatan lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan mengikuti kepaniteraan klinik 

9. Kehadiran kepaniteraan klinik adalah 100%, bila tidak hadir dapat memberikan surat 

keterangan tidak hadir yang sah untuk penjadwalan ulang. 

10. Mahasiswa wajib menaati semua peraturan yang ditetapkan RSGM selaku RS 

Pendidikan Utama mengenai  COVID-19. 

 


