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1. TUJUAN 

 Tujuan pembuatan SOP penyelenggaraan OSCE off line selama pandemi COVID-19 

ini adalah sebagai acuan jaminan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan 

rangkaian Ujian OSCE off line. 

 

2. RUANG LINGKUP 

1. Meliputi peserta, penguji, dan panitia 

2. Waktu pelaksanaan pada masa pandemi Covid-19 

 

3.  URAIAN STANDARD OPERATING PROCEDURE/SOP   

A. Persiapan Umum  

1. Objective Structured Comprehensive Examination/OSCE dilakukan di akhir 

semester setelah seluruh skill Keterampilan Klinis selesai dilakukan. 

2. OSCE off line berlangsung di Gedung OSCE Center FK UNISSULA. Ruang 

karantina berada laboratorium kering anatomi di gedung IBL FK UNISSULA lantai 1. 

3. Pasien standard OSCE off line selama masa pandemi covid-19 hanya untuk 

anamnesis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penilaian 

pemeriksaan fisik dilakukan pada manekin. 

4. Penguji OSCE off line adalah dosen FK UNISSULA. 

5. Untuk menghindari kerumunan massa yang banyak, lift tidak boleh digunakan, 

kecuali untuk peserta disabilitas, hamil, atau sebab khusus lainnya. Peserta ujian 

dari pintu masuk gedung menuju ruang karantina menggunakan tangga.  

6. Panitia menyediakan fasilitas hand hygiene meliputi wastafel, cairan handwash, 

tempat sampah dan tisu di depan pintu masuk gedung OSCE Center FK 

UNISSULA. 

7. Peserta membawa handrub (handsanitizer) sendiri selama pelaksanaan OSCE off 

line. 

8. Panitia menyediakan fasilitas hand scoen yang cukup selama pelaksanaan OSCE di 

setiap station ujian di OSCE Center.  
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9. Hand scoen yang sudah digunakan oleh satu peserta tidak boleh digunakan kembali 

oleh peserta lainnya. Peserta membuang hand scoen tersebut pada tempat sampah 

infeksius yang telah disediakan. 

10. Panitia menyediakan tempat sampah infeksius dan tempat sampah non infeksius di 

depan pintu masuk gedung dan di setiap station ujian di OSCE Center. 

11. Seluruh komponen OSCE (peserta, panitia, dan penguji) harus melalui skrining 

gejala COVID-19 dengan mengisi googleform yang dibagikan H-1 pelaksanaan 

OSCE off line.  

12. Seluruh komponen OSCE melakukan deteksi suhu mandiri sebelum memasuki area 

OSCE CENTER FK UNISSULA. Thermogun diletakkan di depan OSCE CENTER 

untuk penguji dan panitia, sedangkan untuk peserta berada di depan pintu masuk 

IBL lantai 1.  

13. Seluruh komponen ujian wajib melakukan cuci tangan dengan sabun sebelum 

masuk ke dalam gedung.  

14. Panitia, penguji, dan peserta diwajibkan menyediakan masker sesuai anjuran WHO 

dan face shield secara mandiri, serta membawa cadangan masker. 

15. Panitia melakukan pembersihan dan desinfeksi ruangan yang digunakan baik untuk 

karantina maupun ruang ujian, pembersihan dilakukan H-1, diantara sesi ujian pagi 

dan siang, dan setelah pelaksanaan Ujian OSCE off line. 

16. Manekin dan semua peralatan dibersihkan dengan menggunakan kain microfiber 

yang dibasahi desinfektan setelah berlangsungnya ujian OSCE offline. 

17. Tempat duduk peserta di ruang karantina diatur dengan jarak masing-masing kursi 

2 meter untuk menjalankan physical distancing.  

18. Peserta ujian tidak diperbolehkan mengobrol di ruang karantina, atau memindahkan 

posisi kursi yang sudah diatur oleh panitia ujian.  

19. Peserta ujian dan penguji wajib membawa bolpoin sendiri sendiri. Panitia tidak 

menyediakan bolpoin di masing-masing station untuk penguji maupun peserta ujian.  

20. Seluruh komponen ujian (panitia, peserta, penguji) wajib membawa peralatan sholat 

dan keperluan pribadi, dilarang saling meminjam diantara panitia, peserta, maupun 

penguji. 

21. Seluruh komponen ujian wajib melakukan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, 

serta menjaga physical distancing selama berlangsungnya ujian. 

22. Seluruh komponen ujian wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah sesuai 

tempatnya. 

23. Berkas ujian dipersiapkan oleh tim soal OSCE yang divalidasi oleh KOC. Berkas 

ujian yang harus dipersiapkan meliputi skenario, instruksi penguji, instruksi pasien 

standard, rubrik, form penilaian, kertas resep, blangko kuning, hasil pemeriksaan, 

foto (bila ada). 

 

B. Persiapan Peserta 

1. Peserta ujian merupakan mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Keterampilan 

Klinis.  
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2. Peserta ujian wajib mengisi form skrining gejala COVID-19, melampirkan bukti swab 

antigen/PCR sesuai ketentuan, dan Pakta Integritas Kepesertaan Ujian OSCE Off 

Line melalui google form yang dibagikan H-2 pelaksanaan Ujian OSCE off line. 

Peserta yang tidak mengumpulkan, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

3. Peserta ujian wajib hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum ujian berlangsung.  

4. Peserta ujian wajib melakukan pemeriksaan suhu mandiri menggunakan thermogun 

yang telah disediakan panitia. Peserta ujian dengan suhu >37,5 derajat Celcius 

tidak diperkenankan mengikuti ujian. 

5. Peserta ujian wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun saat memasuki 

gedung tempat ujian. 

6. Peserta ujian wajib memakai handrub secara benar sebelum memasuki setiap 

stasion (memakai hand rub yang dibawa oleh setiap peserta).  

Peserta ujian wajib memakai hand rub secara benar (tanpa pura pura dengan 

menggunakan hand rub yang dibawa sendiri) sebelum dan sesudah pemeriksaan di 

setiap station. Poin ini merupakan penilaian crusial yang akan ada di setiap 

station, jika peserta tidak melakukan atau melakukan tetapi tidak benar, point 

ujian pada station tersebut adalah 0. 

7. Peserta ujian menggunakan APD level 1 (masker sesuai ketentuan WHO dan face 

shield), serta jas laboratorium milik pribadi (tertera bordir nama peserta) selama 

ujian berlangsung.  

8. Peserta ujian wajib membawa bolpoint sendiri (tidak disediakan bolpoint di tempat 

station ujian) 

9. Peserta ujian menyimpan tas dan/atau barang berharga di tempat yang telah 

disediakan.  

10. Peserta ujian tidak diperbolehkan membawa apapun ke ruang karantina (baik 

catatan, gadget, ataupun benda lainnya), kecuali hanya identitas diri.  

11. Peserta ujian dilarang berkomunikasi dengan peserta ujian lain ataupun pihak lain 

saat ujian sedang berlangsung atau berkomunikasi dengan peserta ujian di sesi 

lain.  

12. Peserta ujian melakukan anamnesis kepada pasien standar yang disediakan oleh 

panitia (untuk station ujian dengan instruksi untuk melakukan anamnesis). 

13. Peserta ujian melakukan pemeriksaan fisik terhadap manekin. 

14. Peserta ujian kembali ke ruang karantina setelah menyelesaikan ujian secara tertib, 

tidak bergerombol maupun mengobrol dengan peserta lain. Peserta ujian hanya 

diperbolehkan untuk meninggalkan lokasi ujian setelah seluruh sesi ujian selesai 

atau setelah mendapatkan izin dari penitia ujian. Sebelum memasuki ruang 

karantina dan setelah meninggalkan ruang karantina peserta ujian wajib melakukan 

hand rub. Peserta yang akan ke toilet diperbolehkan secara bergantian. Setelah dari 

toilet, peserta wajib melakukan kebersihan tangan dengan menggunakan 

handwash. 

15. Setelah semua sesi selesai, peserta di ruang karantina boleh meninggalkan ruang 

karantina, dengan mengambil barang yang dititipkan secara tertib.  
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16. Peserta ujian yang melanggar akan mendapatkan sanksi mulai dari teguran hingga 

pembatalan hasil ujian. 

 

C. Persiapan Penguji 

1. Penguji wajib mengisi form skrining gejala COVID-19 Ujian OSCE Off Line dengan 

mengisi googleform yang dibagikan H-2 pelaksanaan Ujian OSCE off line 

2. Penguji wajib hadir 30 menit sebelum ujian berlangsung untuk melakukan 

penyamaan persepsi dengan penguji lainnya dengan tetap menjaga protokol 

kesehatan.  

3. Penguji wajib melakukan pemeriksaan suhu mandiri menggunakan thermogun yang 

telah disediakan panitia. Penguji dengan suhu >37,5 derajat Celcius tidak 

diperkenankan melanjutkan tugasnya sebagai penguji, dan akan digantikan oleh 

penguji cadangan. 

4. Penguji menggunakan baju bersih, dan APD level 1 (masker sesuai ketentuan WHO 

dan face shield) selama ujian berlangsung.  

5. Penguji wajib membawa bolpoin sendiri (tidak disediakan bolpoin di tempat station 

ujian). 

6. Penguji menilai performa mahasiswa selama ujian berlangsung.  

7. Penguji dilarang melakukan aktivitas selain menguji ujian OSCE.  

 

D. Persiapan Pasien Standar 

1. Pasien standar wajib mengisi form skrining gejala COVID-19 Ujian OSCE Off Line 

dengan mengisi googleform yang dibagikan H-2 pelaksanaan Ujian OSCE off line 

2. Pasien standar wajib hadir 1 jam sebelum ujian OSCE off line berlangsung 

3. Pasien standar dilatih oleh tim pelatih pasien standar sesaat sebelum ujian OSCE off 

line dimulai 

4. Pasien standar hanya berperan pada bagian anamnesis sesuai dengan station yang 

diujikan. 

5. Pasien standar wajib melakukan pemeriksaan suhu mandiri menggunakan termogun 

yang telah disediakan panitia. Pasien standar dengan suhu >37,5 derajat Celcius 

tidak diperkenankan mengikuti ujian 

6. Pasien standar wajib menggunakan baju bersih dan APD level 1 (masker sesuai 

ketentuan WHO dan face shield) selama ujian berlangsung 

 

 

4. Diagram Alur 

 

Diagram Alur Deskripsi 
Penanggung 

Jawab 
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Tim soal menyiapkan berkas 

soal ujian sebelum ujian 

berlangsung yang divalidasi 

oleh KOC. 

 

Cleaning service 

membersihkan tempat ujian 

sebelum ujian berlangsung, 

panitia mengatur jarak ruang 

ujian, dan ruang karantina, 

menyiapkan tempat cuci tangan 

pakai sabun 

Peserta melakukan 

pemeriksaan suhu mandiri, 

kemudian mencuci tangan 

memakai sabun, naik tangga 

menuju ruang karantina, 

menitipkan tas, dan duduk di 

tempat yang disediakan pada 

ruang karantina 

 

Saat ujian akan dimulai, 

peserta turun dengan tertib dari 

ruang karantina menuju ruang 

ujian  

 

 

Setiap akan memasuki station 

melakukan cuci tangan dengan 

menggunakan hand rub  

 

 

 

Jika ada soal anamnesis, 

melakukan anamnesis dengan 

pasien standar, jika akan 

melakukan pemeriksaan 

mencuci tangan menggunakan 

hand rub secara benar (tanpa 

pura pura), dan memakai hand 

rub kembali secara benar 

(tanpa pura pura) setelah 

KOC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOC 

 

 

 

 

 

 

 

KOC 

 

 

 

KOC 

 

 

 

 

 

KOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOC 

 

 

 

 

Setiap akan memasuki station melakukan 
cuci tangan dengan menggunakan hand rub  

Melakukan cek suhu, melakukan cuci tangan 
pakai sabun, menuju tangga, naik ke ruang 
karantina, menitipkan tas, duduk di tempat 

yang disediakan  

Melakukan persiapan sebelum ujian 

berlangsung 

Saat ujian akan dimulai, peserta turun 
dengan tertib dari ruang karantina menuju 

ruang ujian  

Jika ada soal anamnesis, melakukan 
anamnesis dengan pasien standar, jika akan 

melakukan pemeriksaan mencuci tangan 
menggunakan hand rub secara benar (tanpa 
pura pura), dan memakai hand rub kembali 

secara benar (tanpa pura pura) setelah 
pemeriksaan 

Setelah selesai ujian, menuju ke ruang 
karantina dengan tertib. Sebelum memasuki 

ruang karantina melakukan cuci tangan 
menggunakan hand rub  

Setelah semua sesi ujian selesai mengambil 
tas yang dititipkan, mencuci tangan dengan 
hand rub. Segera pulang ke rumah, setelah 

sampai di rumah mandi dan ganti baju 
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pemeriksaan 

 

 

Setelah selesai ujian, menuju 

ke ruang karantina dengan 

tertib. Sebelum memasuki 

ruang karantina melakukan cuci 

tangan menggunakan hand rub  

 

 

Setelah semua sesi ujian 

selesai mengambil tas yang 

dititikan, mencuci tangan. 

Segera pulang ke rumah, 

setelah sampai di rumah mandi 

dan ganti baju 

 

 

 

KOC 
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