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  SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim  

4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

5. Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam 

menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 

 

KETRAMPILAN UMUM 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran yang 

memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 



ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

4. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 
1. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap profesional 

2. Mampu  memotivasi diri dan orang lain dalam kegiatan pembelajaran 

3. Mampu menyusun prioritas dan mengatur waktu untuk menyeimbangkan kepentingan belajar, kegiatan kemahasiswaan dan kepentingan 

pribadi. 

4. Mampu mengidentifikasi permasalahan kinerja profesionalitas diri melalui prinsip umpan balik konstruktif dan refleksi diri sehingga 

dapat mengatasi kelemahan 

5. Mampu mengidentifikasikan kebutuhan belajar melalui pengenalan gaya belajar,pencarian literatur, penulusuran sumber belajar secara 

kritis, mendengar aktif,membaca efektif,manajemen waktu, membuat catatan kuliah sehingga mampu mengatasi kelemahan  

6. Mampu membuat design rencana pengembangan profesi melalui pengenalan gaya belajar dan manajemen waktu dengan benar.  

7. Mampu mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis,sosial dan budaya diri sendiri melalui belajar mandiri, berpikir kritis, 

pengenalan gaya belajar, pencarian literatur,penelusuran sumber belajar secara kritis, mendengar aktif, membaca ektif, konsentrasi dan 

memori, managemen waktu,membuat catatan kuliah, Problem based learning, problem solving dan persiapan ujian dengan benar 

8. mampu tanggap terhadap tantangan profesi melalui belajar mandiri, berpikir kritis, pengenalan gaya belajar, pencarian 

literatur,penelusuran sumber belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca ektif, konsentrasi dan memori,managemen waktu,membuat 

catatan kuliah, Problem based learning dan persiapan ujian dengan benar 

9. mampu mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan ketrampilan pengelolaan informasi kesehatan untuk 

dapat belajar sepanjang hayat 

10. mampu mengkaji dan mengkritisi hasil penelitian  kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai prinsip-prinsip 

critical appraisal 

11. mampu mengembangkan pengetahuan baru dengan melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada individu, 

keluarga dan masyarakat serta mendiseminasikan hasilnya dengan tutorial dan bimbingan dosen 

12. mampu memanfaatkan ketrampilan pengelolaan informasi, mendesiminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesi 

kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai  konsep teoritis pembelajaran orang dewasa meliputi umpan balik konstruktif dan refleksi diri 

2. Menguasai konsep teori dasar-dasar ketrampilan belajar: gaya belajar,pencarian litaratur,penulusuran sumber belajar secara kritis, 

mendengar aktif,membaca efektif,manajemen waktu, membuat catatan kuliah 

3. Menguasai Dasar-dasar ketrampilan belajar: gaya belajar dan managemen waktu 

4. Menguasai konsep teori belajar mandiri, berpikir kritis, pengenalan gaya belajar, pencarian literatur,penelusuran sumber belajar secara 

kritis, mendengar aktif,membaca ektif, konsentrasi dan memori,managemen waktu,membuat catatan kuliah, Problem based learning, 

Problem solving dan persiapan ujian 

5. Menguasai konsep teoritis teknik ketrampilan dasar pengelolaan informasi, metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan 



informasi ilmiah, ketrampilan pemanfaatan evidence based medicine (EBM). 

6. Menguasai konsep teoritis teknik ketrampilan dasar pengelolaan informasi, berfikir kritis, metode riset dan aplikasi statistik untuk 

menilai kesahihan informasi ilmiah, telaah kritis 

7. Menguasai konsep   teori mengenai: belajar mandiri, berpikir kritis, umpan balik konstruktif, pencarian literature, penelusuran sumber 

belajar secara kritisi ,membaca efektif,konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian, konsep dasar pengukuran,konsep dasar 

desain penelitian, Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial telaah kritis prinsip-prinsip presentasi ilmiah 

8. Menguasai konsep belajar sepanjang hayat dalam Islam 

CPL-MK 

SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim; 

4. Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya maksimal; 

5. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik kedokteran 

6. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik kedokteran Indonesia 

7. Mampu menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat 

8. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama Islam, moral dan etika; 

9. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

10. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 

bangsa; 

11. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

12. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam 

menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat; 

13. Mengutamakan keselamatan pasien; 

14. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

15. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam menjalankan praktik kedokteran; 

16. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

17. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 

18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

19. Menunjukkan sikap respek pada profesi lain.  

 

KETRAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran yang 

memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian atau kajian dalam bidang kesehatan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 



plagiasi. 

5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran. 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

7. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 

desain atau kritik seni. 

8. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

9. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kedokteran 

10. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 

desain atau kritik seni; 

11. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri 

12. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 

desain atau kritik seni 

13. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu melaksanakan praktik kedokteran pada pasien simulasi sesuai dengan layanan berbasis syariah, moral luhur, etika, disiplin, 

hukum, dan sosial budaya. 

2. Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek 

social-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani serta mendesimenasikan hasilnya. 

3. Mengidentifikasi masalah hukum dan etika dalam pelayanan kedokteran dan memberikan saran cara pemecahannya 

4. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap profesional 

5. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis secara sistematis sesuai dengan kaidah sacred seven 

dan fundamental four  

6. Mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam rangka melakukan edukasi, nasehat, dan melatih individu dan kelompok dengan 

menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual pasien dan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

7. Mampu mengaplikasikan prinsip dasar komunikasi oral dan tertulis dalam rangka menerapkan metode konsultasi terapi dengan 

melakukan tata laksana konsultasi dan rujukan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam sistem rujukan 

8. Mampu melakukan pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dasar dan spesifik pada manikin atau pasien standar. 

9. Mampu menentukan usulan pemeriksaan penunjang dan mengintepretasikan hasil pemeriksaan penunjang sesuai dengan daftar dan level 

kompetensi pemeriksaan penunjang yang tercantum dalam buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 

10. Mampu menegakkan diagnosis berdasarkan data/ informasi yang diperoleh dari pemeriksaan fisik melalui pembelajaran diskusi 

kelompok maupun skills lab. 

11. Mampu melakukan tindakan procedural medik yang legeartis pada manikin/pasien simulasi sesuai dengan kompetensi dokter umum. 



12. Mampu menentukan terapi farmakologi sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi pasien dan menulis resep melalui kegiatan 

diskusi kelompok, skills lab maupun praktikum. 

13. Mampu memberikan edukasi kepada pasien standar sesuai dengan masalah yang dihadapi pasien.  

14. Mampu mengkaji dan menyusun desain rencana upaya/ program penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data. 

15. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kesehatan, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep teoritis tentang data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis. 

2. Menguasai konsep teoritis  alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan farmakologi dan non farmakologi masalah kesehatan 

berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi. 

DESKRIPSI SINGKAT MK Modul Urogenital dilaksanakan pada semester 5, tahun ke 3, dengan waktu 6 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan 

penetapan area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, learning outcome sebagaimana yang diatur dalam Standar Kompetensi 

Dokter serta sasaran pembelajaran yang didapat dari penjabaran learning outcome. 

Modul ini terdiri dari 6 Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dan masing-masing LBM terdiri dari judul skenario, sasaran pembelajaran, 

skenario, konsep mapping, materi, pertanyaan minimal dan daftar pustaka.Pada modul ini mahasiswa akan belajar tentang pengetahuan dasar 

sistem urogenital dan penyakit-penyakit pada sistem urogenital.  

Yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi pengetahuan dasar kedokteran, pathofisiologi, proses penegakkan diagnosis dan 

pengelolaannya. Untuk itu diperlukan pembelajaran mengenai teori dan keterampilan  tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan 

penunjang dan keterampilan prosedural yang diperlukan. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang terkait dengan topik 

diatas. 

Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem Based-Learning, dengan metode diskusi tutorial menggunakan seven 

jump steps, kuliah, praktikum laboratorium, dan belajar keterampilan klinik di laboratorium ketrampilan. 

BAHAN KAJIAN Core disciplines: 

1. Ilmu Bedah 

2. Ilmu Penyakit Dalam 

3. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin 

Supplementary disciplines 

1. Ilmu Anatomi 

2. Ilmu Fisiologi 

3. Ilmu Andrologi 

4. Ilmu Farmakologi 

5. Ilmu Patologi Klinik 

6. Ilmu Patologi Anatomi 

7. Ilmu Radiologi 

PUSTAKA UTAMA 

  1. Barrett KE, Barman SM, 2015, Ganong’s Review on Medical Physiology, McGraw Hill, New York 

2. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM, 2012, Gray Dasar-Dasar Anatomi, Elsevier, Churchil Livingstone 

3. Eaton DC, Pooler JP, 2013, Vander’s Renal Physiology 8th edition, McGraw Hill, New York 



4. Emil A Tanaglio, Jack W McAninch, Smith’s General Urology, McGraw Hill, 1995, hal 300-301 

5. Eroschenko, V. P. (2008). di Fiore's Atlas of Histology with Functional Correlations. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. 

6. Gartner, L. P. (2014). Color Textbook of Histology. Singapore: Elsevier. 

7. Guyton AC, Hall JE, 2006, Fisiologi Kedokteran. Edisi ke-22. Jakarta: EGC.  

8. Kierzenbaum, A. L. (2007). Histology and Cell Biology : An Introduction to Pathology. Philadelphia: Mosby. 

9. Marieb EW, 2001, Human Anatomy and Physiology fifth edition, Addison Wesley Longman, Boston 

10. Mescher, A. L. (2012). Junqueira's Basic Histology Text & Atlas. Mc Grow Hill: Lange. 

11. Penyakit Ginjal Klinik, UNPAD 

12. Purnomo BB, 2000, Dasar-dasar Urologi, CV Sagung Seto, Jakarta 

13. Seeley., Stephen., Tate., 2002, Essential of Anatomy and Physiology fourth edition, McGraw Hill, New York. 

14. Shier, Butler, Lewis, 2007, Hole’s Human Anatomy and Physiology, eleventh edition, McGraw Hill, New York 

15. Silverthorn DU, 2014, FisiologiManusia ed 6, EGC, Jakarta 

16. Young, B. (2014). Wheater's Functional Histology : A Text and Colour Atlas. Philadelphia: Elsevier. 

PENDUKUNG 

1. Aru W. Sudoyo, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi 5, 2009, FK UI 

2. Daili SF, Infeksi Menular Seksual Edisi V, 2011, FK UI, Jakarta 

3. Djuanda A, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Edisi V, 2011, FK UI, Jakarta 

4. Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine volume 2, 2003, McGraw Hill, New York 

5. Infeksi Menular Seksual, Unair 

6. Longo D,  Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J., Harrison’s Principle of Internal Medicine 19th edition, 2012, McGraw-

Hill, Boston 

7. Seri catatan kuliah Ilmu Bedah 2, 2005, FK Undip 

8. Sjamsuhidayat R, Jong WD, 2017, Buku Ajar Ilmu Bedah, EGC, Jakarta  

MEDIA PEMBELAJARAN Perangkat lunak : Perangkat keras :  

   

  

PC/ Laptop, LCD Proyektor 

Papan tulis 

TEAM MODUL DR. dr. Setyo Trisnadi, Sp.F, SH (Ketua) 

dr. Vito Mahendra E, Sp.B, M.Si.Med (Sekretaris) 

dr. Hesti wahyuningsih K, Sp.KK (Koord. Pembelajaran) 

dr. Meidona Nurul Milla, MCE (Koord. Evaluasi) 

KONTRIBUTOR BAGIAN Bagian Ilmu Bedah 

Bagian Ilmu Penyakit Dalam 

Bagian Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin 

Bagian Ilmu Anatomi 

Bagian Ilmu Fisiologi 

Bagian Ilmu Andrologi 

Bagian Ilmu Farmakologi 

Bagian Ilmu Patologi Klinik 

Bagian Ilmu Patologi Anatomi 

Bagian Ilmu Radiologi 



MATA KULIAH SYARAT  - 

Mingg

u ke- 

Pertemua

n 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria 

dan Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelaja

ran 

Alokasi 

Waktu 

Diskripsi Tugas 

Mahasiswa 

(Pengalaman 

Belajar) 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

Pemateri 

TM TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I SGD 1 & 

SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan norma 

yang ada (Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

Mahasiswa mampu :  

1.  Menyebutkan  

organ-organ 

penyusun sistem 

urinaria 

2. Memahami 

skeletopi organ-

organ penyusun 

sistem urinaria  

3. Menjelaskan 

struktur anatomis 

organ-organ 

penyusun sistem 

urinaria 

4. Menjelaskan 

kedudukan extra / 

intraperitoneal 

organ-organ sistem 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

1. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

2. Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

Anatomi 

Histologi 

Fisiologi 

Ginjal  

 15% 

 

 

Tutor SGD 

 

 

MCQ: 

 dr. Yani 

Istadi, 

M.Med.

Ed 

 dr. Ulfah 

Dian I, 

M.Sc 

 dr. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes 



 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

anatomi histologi 

fisiologi ginjal  

(Pengetahuan) 

urinaria  

5. Memahami 

histologi sistem 

urinaria  

6. Memahami proses 

pembentukan urin 

7. Memahami fisologi 

berkemih dan 

hormon terkait 

8. Menjelaskan 

peranan ginjal 

untuk pengaturan 

asam basa  

9. Menjelaskan 

peranan ginjal 

dalam pengaturan 

keseimbangan ion 

dan ph  

10. Menjelaskan 

peranan ginjal 

dalam pengaturan 

tekanan darah  

11. Menjelaskan 

peranan ginjal 

dalam produksi 

hormon 

 Praktikum 

I  

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu 

mengidentifkasi sistem 

uropoetika pria dan 

mengaitkan dengan 

gangguan pada sistem 

uropoetika  

Mampu emahami  

anatomi system 

urinaria pria 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

praktikum 

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontras

i dan 

diskusi  

100 

mnt 

70 

mnt 

Melihat dan 

mengenali organ 

sistem uropoetika 

pria dan dikaitkan 

dengan anatomi 

klinis  

Sistem 

Uropoetika 

pria  

 Bagian 

Anatomi 

 Praktikum 

II 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu 

mengidentifkasi 

gambaran histologi 

sistem urogenital pria 

Mampu emahami 

histologi sistem 

urogenital pria 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

praktikum 

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontras

i dan 

diskusi  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melihat dan 

Sistem 

urogenital pria 

 

 Bagian 

histologi 



mengenali 

gambaran 

histologi  Sistem 

urogenital pria  

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

 Praktikum 

III  

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu 

melakukan Uji fungsi 

ginjal 

 

 

Mahasiswa mampu : 

1. Melakukan 

pemeriksaan 

fungsi ginjal 

2. Memahami 

fisologi berkemih 

dan hormon terkait 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

praktikum  

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontras

i dan 

diskusi  

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melakukan Uji 

fungsi ginjal 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman 

Uji fungsi 

ginjal 

 Bagian 

fisiologi 

 

MCQ : dr. 

Hadi 

Sarosa, 

M.Kes 

 Kuliah 

Pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan faal 

sistem urogenital 

1. Memahami proses 

pembentukan urin  

2. Menjelaskan 

peranan ginjal 

dalam pengaturan 

tekanan darah 

3. Menjelaskan 

peranan ginjal 

dalam produksi 

hormon 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Faal sistem 

urogenital  

 dr. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes 

 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Anatomi Embriologi 

Sist UG 

Mampu memahami 

embriologi system 

urogenitalia pria 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Anatomi 

Embriologi 

Sist UG 

 dr. Anita 

Soraya, 

MSc 

 Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

Mampu  

1. Menjelaskan 

peranan ginjal 

untuk pengaturan 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

Faal : Peranan 

Ginjal dlm 

pengaturan 

keseimbangan 

 dr. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes 



berhubungan dengan 

Peranan Ginjal dlm 

pengaturan 

keseimbangan asam basa 

asam basa 

2. Menjelaskan 

perranan ginjal 

dalam pengaturan 

keseimbangan ion 

dan pH  

3. Memahami 

peranan ginjal 

dalam mengatur 

keseimbangan 

cairan dan 

elektrolit 

 

  Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

asam basa 

 Kuliah 

Pakar 4 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Aspek Klinis Kelainan 

Kongenital Sistem UG 

Mampu :  

1. Memahami proses 

penegakan 

diagnosis kelainan 

kongenital pada 

sistem urogenital 

2. Memahami 

patogenesis / 

patofisiologi 

kelainan 

kongenital pada 

sistem urogenital  

3. Memahami prinsip 

penatalaksanaan 

kelainan 

kongenital pada 

sistem urogenital 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

Bedah: Aspek 

Klinis 

Kelainan 

Kongenital 

Sistem UG 

 dr. 

Bambang 

Sugeng 

Sp.B-KBD 

 Kuliah 

Pakar 

Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

mengaitkan konsep 

Islamic world view 

dengan transplantasi 

organ dalam Islam 

1. Mampu 

menjelaskan 

pandangan Islam 

dalam transplantasi 

organ 

2. Mampu memahami 

prinsip dasar medis 

tentang tranplantasi 

organ  

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman 

Transplantasi 

organ dalam 

Islam  

 dr. Setyo 

T, Sp.F 

 Kuliah 

Pakar 5 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

Mampu  

1. Memahami 

MCQ (ujian 

mid dan 

Ceramah 

dan 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

Biokimia: 

 Sistem Buffer 

 dr. Dian 

AR, 



teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya Sistem Buffer 

dalam Tubuh 

sumber 

keseimbangan 

asam dan basa  

2. Memahami 

mekanisme 

keseimbangan 

asam dan basa 

3. Memahami system 

buffer tubuh  

4. Memahami 

mekanisme buffer 

tubuh pada kondisi 

gangguan fisiologi 

akhir modul) Diskusi 

 

 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

dalam Tubuh M.Med.Ed 

II SGD 1 & 

SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan norma 

yang ada (Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

Mahasiswa mampu  

6. Memahami 

definisi batu 

saluran kemih  

7. Mengetahui 

macam macam 

batu saluran kemih  

8. Mengetahui letak-

letak batu di 

saluran kemih  

9. Mengetahui teori 

pembentukan batu 

saluran kemih 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

1. Identifikasi istilah 

baru/ kata-kata 

sulit 

2. Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar Mandiri 

7. Melaporkan hasil 

belajar mandiri 

Batu Saluran 

Kemih 

 

 

 15% 

 

 

Tutor SGD 

 

MCQ: dr. 

Sulaiman 

Lubis, SpU 



dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya Batu 

Saluran Kemih 

(Pengetahuan) 

10. Memahami faktor 

risikoterjadinya 

batu saluran kemih  

11. Memahami 

pathogenesis 

terbentuknya batu 

saluran kemih  

12. Mengetahui dan 

memahami 

manifestasi klinis 

batu saluran kemih  

13. Memahami 

penyulit dari batu 

saluran kemih  

14. Memahami 

pemeriksaan fisik 

batu saluran kemih  

15. Memahami 

pemeriksaan 

penunjang untuk 

batu saluran kemih  

16. Mengetahui 

differential 

diagnosa batu 

saluran kemih 

17. Memahami 

tindakan-tindakan 

pencegahan 

terjadinya maupun 

kambuhnya 

urolitiasis 

 Praktikum 

I  

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu 

mengidentifkasi anatomi 

saluran genitalia pria dan 

mengaitkan dengan 

gangguan pada sistem 

uropoetika  

Mahasiswa mampu 

memahami dan 

mengidentifikasi 

anatomi saluran 

genitalia pria 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

praktikum 

 MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontras

i dan 

diskusi  

200 

mnt 

140 

mnt 

Melihat dan 

mengenali saluran 

genitalia priapria 

dan dikaitkan 

dengan anatomi 

klinis  

Anatomi 

saluran 

genitalia pria 

 Bagian 

Anatomi 

 Praktikum 

II 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

Mahasiswa mampu 

melakukan 
 Cek List 

Form 

Demontras

i dan 

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

Urinalisa  Bagian 

patologi 



mahasiswa akan mampu 

melakukan pemeriksaan 

urinalisa rutin dan 

khusus 

pemeriksaan urinalisa 

rutin dan khusus 

Penilaian 

praktiku 

 OSCE  

diskusi  disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melakukan uji 

Urinalisa 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

klinik 

 Kuliah 

Pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menguasai konsep 

teoritis  alasan ilmiah 

dalam menentukan 

pengaruh asupan 

makanan thd 

pembentukan batu 

Mampu memahami 

faktor gizi yang 

berpengaruh terhadap 

pencegahan dan 

terjadinya batu saluran 

kemih 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Pengaruh 

asupan 

makanan thd 

pembentukan 

batu 

 Dr. dr. 

Joko WW, 

M.Kes 

 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menguasai konsep 

teoritis  alasan ilmiah 

dalam menentukan 

Interpretasi hasil 

pemeriksaan urin 

Mahasiswa mampu : 

1. Menginterpretasika

n hasil pemeriksaan 

urinalisa rutin dan 

khusus  

2. Menghubungkan 

hasil pemeriksaan 

urinalisa dengan 

kasus klinis terkait 

batu saluran kemih 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Interpretasi 

hasil 

pemeriksaan 

urin 

 dr. Danis 

Pertiwi,Sp.

PK/ dr. 

Like RN, 

SpPK 

 Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Aspek Klinis dan Terapi 

Urolitiasis 

Mahasiswa mampu 

1. Memahami 

macam-macam 

urolitiasis 

tergantung letak 

(nefrolithiasis, 

ureterolithiasis, 

vesicolithiasis dan 

uretrolithiasis)  

2. Mengetahui 

penatalaksaan 

urolitiasis ( 

farmakologi, 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Aspek Klinis 

dan Terapi 

Urolitiasis 

 dr. 

Sulaiman 

Lubis, 

Sp.U 



tindakan invasive 

maupun non invasif 

) serta alasan 

pemilihan 

penanganan 

tersebut 

3. Mengetahui 

komplikasi 

penyakit urolitiasis 

 Kuliah 

Pakar 4 

Mahasiswa akan mampu 

menguasai konsep 

teoritis alasan ilmiah 

dalam menentukan 

Interpretasi hasil Gamb. 

Radiologi pada kelainan 

sist UG   

Mahasiswa mampu  

1. Membuat rujukan 

permintaan 

pemeriksaan 

2. Menjelaskan 

gambaran 

pemeriksaan 

radiologi pada 

kelainan sistem UG 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Gamb. 

Radiologi 

pada kelainan 

sist UG   

 dr . Titik 

Y, Sp.Rad 

III SGD 1 & 

SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan norma 

yang ada (Sikap) 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

 Mahasiswa mampu : 

1. Memahami 

definisi infeksi 

saluran kemih  

2. Memahami 

etiologi infeksi 

saluran kemih  

3. Memahami 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

1. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

2. Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

Infeksi 

Saluran 

Kemih 

 15% 

 

 

Tutor SGD 

 

MCQ : dr. 

Lusito,  

SpPD 



 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya Infeksi 

Saluran Kemih 

(Pengetahuan) 

patogenesis infeksi 

saluran kemih 

4. Memahami 

manifestasi klinis 

infeksi saluran 

kemih  

5. Memahami 

pemeriksaan 

penunjang infeksi 

saluran kemih 

6. Mengetahui cara 

mendiagnosa 

infeksi saluran 

kemih 

7. Mengetahui 

komplikasi infeksi 

saluran kemih  

8. Memahami 

pemeriksaan lab 

dasar dan 

penunjang terkait 

masalah Infeksi 

Saluran  Kemih 

 Skillab I Setelah mengikuti skill 

lab PF UG pria, 

mahasiswa akan mampu 

menegakkan diagnosa 

berdasarkan 

data/informasi yang 

diperoleh. 

Mampu melakukan 

pemeriksaan fisik pada 

sistem urogenital 

dengan benar 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 OSCE 

Demontras

i dan 

simulasi  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Melakukan PF 

UG pria 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

PF UG pria   dr. 

Bambang 

Sugeng, 

SpB 

 Skillab II Setelah mengikuti skill 

lab, mahasiswa akan 

mampu melakukan  

ketrampilan Sirkumsisi 

dan dorsumsisi 

Mampu  

1. Melakukan 

sirkumsisi dan 

dorsumsisi yang 

benar dan lege 

artis  

2. Memahami 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 OSCE 

 MCQ 

Demontras

i dan 

simulasi 

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Mampu 

Sirkumsisi dan 

dorsumsisi 

 Instruktur  

 

MCQ dan 

OSCE : 

dr. 

Bambang 

Sugeng, 



perbedaan teknik 

sirkumsisi dan 

dorsumsisi  

3. Memahami 

indikasi 

dilakukannya 

sirkumsisi dan 

dorsumsisi 

melakukan  

ketrampilan 

Sirkumsisi dan 

dorsumsisi 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

SpB 

 

 

  

Praktikum  

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu 

mengidentifikasi 

mikrobiologi penyebab 

IMS 

1. Mampu 

mengidentikasi 

mikroba penyebab 

ISK dan IMS  

2. Menginterpretasi 

hasil pemeriksaan 

mikro pada kasus 

ISK dan IMS 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

praktikum 

 MCQ 

Demontras

i dan 

diskusi  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Mengidentifikasi 

mikrobiologi 

penyebab IMS 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

Mikrobiologi 

penyebab IMS 

 dr . Ridho 

Wahyutom

o, SpMK, 

M.Si Med 

 Kuliah 

Pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Aspek Klinis dan Terapi 

Urolitiasis 

1. Memahami 

definisi 

glomerulopati 

2. Memahami 

klasifikasi  

glomerulopati  

3. Memahami 

imunopatogenesis 

glomerulonefritis  

4. Mengetahui  sel-

sel inflamasi yang 

berperan pada 

glomerulonefritis  

5. Memahami 

terjadinya proses 

reaksi inflamasi 

pada 

glomerulonefritis 

6. Memahami  proses 

terjadinya 

kerusakan 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

IPD: ISK 

Nefropati dan 

sindroma 

nefrotik  

 

 Dr. dr. 

Shofa 

Chasani, 

Sp.PD, 

KGH 



glomerulus pada 

glomerulonefritis  

7. Mengetahui 

mediator inflamasi 

yang berperan 

pada 

glomerulonefritis 

8. Memahami 

imunopatogenesis 

dari 

glomerulonefritis 

9. Memahami gejala 

klinis 

glomerulonefritis 

10. Memahami 

penatalaksanaan 

glomerulonefritis 

11. Memahami  

definisi sindroma 

nefrotik 

12. Mengetahui 

etiologi sindroma 

nefrotik 

13. Memahami 

patogenesis 

terjadinya bengkak 

pada sindroma 

nefrotik 

14. Memahami 

patogenesis 

sindroma nefrotik 

15. Memahami 

interpretasi 

pemeriksaan 

penunjang pada 

sindroma nefrotik 

16. Memahami 

penatalaksanaan 

dan reaksi terapi 

sindroma nefrotik 

17. Memahami 



komplikasi 

sindroma nefrotik  

18. Memahami 

definisi infeksi 

saluran kemih, 

interstitial 

nephritis, 

uncomplicated 

Pyelonephritis dan 

patofisiologinya 

19. Memahami gejala 

dan tanda Infeksi 

Saluran Kemih, 

interstitial 

nephritis, 

uncomplicated 

pyelonephritis 

20. Memahami alasan 

penegakkan hasil 

diagnosis terhadap 

Infeksi Saluran 

Kemih, interstitial 

nephritis, 

uncomplicated 

Pyelonephritis  

21. Memahami 

penatalaksanaan 

Infeksi Saluran 

Kemih, interstitial 

nephritis, 

uncomplicated 

Pyelonephritis 

22. Memahami 

komplikasi Infeksi 

Saluran Kemih 

Infeksi Saluran 

Kemih, interstitial 

nephritis, 

uncomplicated 

Pyelonephritis 

hingga terjadinya 



gagal ginjal akut 

dan kronis  

 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Sindroma Nefrotik pada 

anak 

1. Memahami 

etiologi Sindroma 

Nefrotik pada anak 

2. Memahami 

patogenesis 

terjadinya bengkak 

pada sindroma 

nefrotik 

3. Memahami 

patogenesis 

sindroma nefrotik 

pada anak 

4. Memahami 

interpretasi 

pemeriksaan 

penunjang pada 

sindroma nefrotik 

anak 

5. Memahami 

penatalaksanaan 

dan reaksi terapi 

sindroma nefrotik 

pada 

6. Memahami 

komplikasi 

sindroma nefrotik 

pada anak 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Sindroma 

Nefrotik pada 

anak 

 dr.Sri 

Priyantini, 

SpA 

 

 

 

 Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Mekanisme dan Kelainan 

Ereksi dan Ejakulasi 

1. Memahami 

mekanisme 

terjadinya ereksi 

dan ejakulasi 

2. Memahami 

penyebab 

terjadinya kelainan 

ereksi dan 

ejakulasi  

3. Memahami 

patogenesis dan 

patofisiologi 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Andrologi: 

Mekanisme 

dan Kelainan 

Ereksi dan 

Ejakulasi  

 Dr. dr. 

Taufiq RN, 

Sp.And 



kelainan ereksi dan 

ejakulasi  

4. Memahami prinsip 

penatalaksanaan 

kelainan ereksi dan 

ejakulasi 

 Kuliah 

Pakar 4 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Parasit penyebab infeksi 

pada sistem UG 

1. Memahami jenis-

jenis parasit 

penyebab infeksi 

saluran kemih 

(KP) 

2. Memahami 

patogenesis / 

patofisiologi 

terjadinya ISK 

akibat parasit ( 

KP) 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Parasit 

penyebab 

infeksi pada 

sistem UG  

 dr. Menik 

Sahariyani, 

M.Sc 

 Kuliah 

Pakar 

Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

mengaitkan konsep 

Islamic world view 

dengan Kewajiban khitan 

dalam Islam 

1. Memahami dasar 

hukum kewajiban 

khitan pada umat 

Islam  

2. Memahami 

manfaat khitan 

dari sisi medis  

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

IDI: 

Kewajiban 

khitan dalam 

Islam 

 dr. Ahmadi 

NH, Sp.KJ 

IV SGD 1 & 

SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

1. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

2. Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

Infeksi 

Menular 

Seksual 

 15% 

 

 

Tutor SGD 

 

MCQ : dr. 

Hesty WK, 

SpKK 
 



difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan norma 

yang ada (Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya Infeksi 

menular seksual 

(Pengetahuan) 

Mahasiswa mampu :  

1. Explain definition 

of genital ulcer  

2. Explain  

patophysiology of 

genital ulcer  

3. Explain the 

etiology of genital 

ulcer caused by 

sexual transmited 

diseases  

4. Explain the 

diagnosis 

differensial of 

sexual transmited 

diseases that signed 

by genital ulcer  

5. Explain the 

etiology of ULCUS 

MOLE  

6. Explain 

patophysiology of 

ULCUS MOLE  

7. Explain  

classification of 

ULCUS MOLE  

8. Explain clinical 

manifestation of 

ULCUS MOLE  

9. Explain the 

laboratory 

examination of 

ULCUS MOLE  

10. Explain the therapy 

of ULCUS MOLE  

11. Explain 

complications of 

ULCUS MOLE  

12. Explain the 

etiology of  

HEPRES 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 



GENITAL ULCER  

13. Explain 

patophysiology of 

HERPES 

GENITAL ULCER  

14. Explain clinical 

manifestation of 

HERPES 

GENITAL ULCER  

15. Explain 

classification of 

HERPES 

GENITAL ULCER  

16. Explain the therapy 

of HERPES 

GENITAL ULCER  

17. Explain the 

complications of 

HERPES 

GENITAL ULCER   

 Skillab I Setelah mengikuti skills 

lab UKK Kasus IMS, 

diharapkan mahasiswa 

akan mampu: 

 Mengaitkan konsep 

teoritis tentang data 

klinis/ manifestasi 

klinis suatu penyakit 

dengan konsep 

patofisiologis yang 

mendasari 

 Mengenali dan 

mendiskripsikan 

hasil pemeriksaan 

dermatologis yang 

nampak pada foto 

simulasi kasus 

Identify the skin’s 

manifestation of 

sexually transmitted 

diseases 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demonstra

si dan 

diskusi 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Melihat 

macam-macam 

gambaran ujud 

kelainan kulit  

 Mendengarkan 

penjelasan 

 Berdiskusi dan 

menjawab 

pertanyaan 

UKK Kasus 

IMS 

 

 Bagian 

Kulit 

Kelamin 

 

 Skillab II Setelah mengikuti skills 

lab penyuluhan IMS, 

mahasiswa mampu 

menerapkan prinsip 

1. Explain the 

promotive and 

preventif aspects 

of STD (sexually 

MCQ Demontras

i dan 

diskusi  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

Penyuluhan 

IMS 

 

 Instruktur 

Dan 

 

MCQ : 



komunikasi efektif dalam 

rangka melakukan 

edukasi, nasehat, dan 

melatih individu dan 

kelompok dengan 

menunjukkan kepekaan 

terhadap aspek 

biopsikososiokultural 

dan spiritual pasien dan 

keluarga sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. 

transmitted 

disease) 

2. Explain to the 

community 

member about 

STD 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Mampu 

melakukan  

ketrampilan 

penyuluhan  

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

dr. Hesty 

WK, 

SpKK 
 

  

Praktikum  

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu 

mengidentifikasi sperma  

1. Perform sperm 

analysis 

examination  

2. Interpret the sperm 

analysis exaination 

result 

MCQ Demontras

i dan 

diskusi  

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Mengidentifikasi 

sperma  

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

Sperma 

Analisa 

 

 Tim 

Biologi 

dan 

Dina 

Fatmawati, 

M.Sc 
 

 Kuliah 

Pakar 

Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

mengaitkan konsep 

Islamic world view 

dengan Kewajiban khitan 

dalam Islam 

Explain Islamic aspects  

regarding sexual 

intercourse between 

husband and wife  

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Adab 

hubungan 

suami istri 

 

 dr. 

Masyhudi 

AM, 

M.Kes 

 

 Kuliah 

Pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Mikroba Penyebab IMS 

Explain the 

microbiology aspect of 

bactery and virus cause 

of sexual transmited 

diseases: 

Ngonorrhoeae, c 

trachomatis,t pallidum, 

virus herpes simplek, 

virus papilloma 

humanus, pox virus  

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Mikroba 

Penyebab 

IMS 

 dr. Ridha 

Wahyutom

o, Sp.MK 
 



 

Identify the 

microorganisms cause 

sexually transmitted 

diseases by 

microbiology 

examination 

 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menerapkan prinsip 

komunikasi efektif dalam 

rangka melakukan 

edukasi, nasehat, dan 

melatih individu dan 

kelompok dengan 

menunjukkan kepekaan 

terhadap aspek 

biopsikososiokultural 

dan spiritual pasien dan 

keluarga sesuai dengan 

nilai-nilai Islam dengan 

masalah IMS 

Explain the 

epidemiological aspects 

of sexually transmitted 

disease (STD) 

Explain the promotive 

and preventif aspects of 

STD 

 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Aspek 

Promotif dan 

Preventif IMS 

 dr. Ulil/ dr. 

Tjatur 

Sembodo, 

MPH 

 

 Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Aspek Klinis Siphilis 

Explain sexual 

transmitted diseases 

signed by urethral 

discharge 

Explain sexual 

transmited diseases 

signed by nodule or 

papule 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Aspek Klinis 

Siphilis  

 

  

dr. Pasid 

Herlisa, 

Sp.KK 

 

 Kuliah 

Pakar 4 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Infeksi Menular Seksual 

Explain the clinical 

aspects of siphilis 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Infeksi 

Menular 

Seksual 

 

 dr. Hesty 

WK, 

Sp.KK 

 

V SGD 1 & 

SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

Cek List 

Form 

Diskusi 

kelompok 

Perte

muan 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

Kegawatdarur

atan pada 

 15% 

 

Tim Tutor 

& 



memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan norma 

yang ada (Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya 

Kegawatdaruratan 

pada sistem 

urogenital 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

Mahasiswa mampu   

6. Menjelaskan 

“primary survey” 

pada trauma 

multiple 

7. Menjelaskan 

patogenesis dan 

patofisiologi 

ruptur ginjal 

8. Menjelaskan DD 

ruptur ginjal 

dengan hematuria 

lainnya seperti 

trauma gunjal dan 

ruptur uretra  

9. Menjelaskan 

perbedaan ruptur 

ginjal (perdarahan 

extraperitoneal)  

10. Menjelaskan 

tentang 

pemeriksaan 

penunjang yang 

diperlukan pada 

kasus ruptur ginjal 

11. Menjelaskan 

tentang komplikasi 

dari ruptur ginjal  

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

II 100 

mnt 

jump steps: 

1. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

2. Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

sistem 

urogenital 

 Tutor SGD 



(Pengetahuan) 12. Menjelaskan 

tentang derajat 

keparahan ruptur 

ginjal 

13. Menjelaskan 

tentang 

penatalaksanaan 

dari ruptur ginjal 

 Skillab I Setelah mengikuti skill 

lab, mahasiswa akan 

mampu melakukan  

ketrampilan Sirkumsisi 

dan dorsumsisi 

Mampu melakukan 

sirkumsisi dan 

dorsumsisi yang benar 

dan lege artis  

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 OSCE 

 

 

simulasi 100 

mnt 

70 

mnt 

Mampu melakukan  

ketrampilan 

Sirkumsisi dan 

dorsumsisi 

Sirkumsisi dan 

dorsumsisi 

(Evaluasi) 

 Instruktur  

 

OSCE : 

dr. 

Bambang 

Sugeng, 

SpB 

 

 

 Skillab II Setelah mengikuti skill 

lab, mahasiswa akan 

mampu melakukan  

ketrampilan kateterisasi  

Melakukan 

pemasangan kateter 

uretra dengan benar 

dan lege artis 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 OSCE 

 

 

Demonstra

si dan 

simulasi 

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Mampu 

melakukan  

ketrampilan 

penyuluhan 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman 

 Mampu 

melakukan  

ketrampilan 

Kateterisasi 

Kateterisasi  Instruktur  

 

OSCE :  

dr. 

Bambang 

Sugeng, 

SpB 

 

  

Praktikum  

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu 

mengidentifikasi 

Histopatologi Keganasan 

Sistem UG  

1. Menjelaskan 

macam-macam 

neoplasma pada 

sistem urogenital 

2. Menjelaskan 

gambaran 

histopatologi pada 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

praktikum  

 MCQ 

Demontras

i dan 

diskusi  

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Mengidentifikasi 

Histopatologi 

Keganasan 

Sistem UG 

 Bagian 

Patologi 

Anatomi 

 

MCQ:  

dr. 

Susilorini, 



keganasan sistem 

urogenital 

Histopatologi 

Keganasan Sistem 

UG 

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman  

M.Si Med, 

SpPA 

 Kuliah 

Pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Kegawatdaruratan UG 

trauma 

1. Menjelaskan 

macam-macam 

penyebab 

hematuri 

traumatik dan non 

traumatic  

2. Menjelaskan 

definisi trauma 

tumpul pada 

traktus urogenital 

3. Menjelaskan 

macam-macam 

trauma tumpul 

pada system 

urogenital 

4. Menjelaskan 

patofisiologi 

hematuri karena 

trauma tumpul 

ginjal  

5. Menjelaskan hasil 

pemeriksaan fisik 

trauma tumpul 

ginjal  

6. Menjelaskan 

patofisiologi 

hematuri karena 

trauma buli-buli 

7. Menjelaskan hasil 

pemeriksaan fisik 

trauma trauma 

buli-buli 

8. Menjelaskan  

patofisiologi 

hematuri karena 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Kegawatdarur

atan UG 

trauma  

 dr. 

Bambang 

Sugeng, 

SpB 



trauma tumpul 

ureter  

9. Menjelaskan hasil 

pemeriksaan fisik 

trauma tumpul 

uréter 

10. Menjelaskan 

perbedaan 

hematuri yang 

disebabkan 

trauma tumpul 

ginjal dan buli-

buli  

11. Mampu 

menegakkan 

diagnosis trauma 

tumpul pada 

system urogenital 

12. Mampu 

membedakan 

jenis trauma 

ginjal ringan dan 

berat 

13. Menjelaskan 

etiologi trauma 

tajam system 

urogenital  

14. Menjelaskan 

gambaran klinis 

trauma tajam 

system urogenital 

15. Memahami 

kegawat daruratan 

traktus  

urogenitalnon 

traumatic: torsio 

testis, retensio 

urinae, fourniere 

gangrene ( 

chancroid) 

16. Memahami 



penatalaksanaan 

kegawatdaruratan 

karena trauma 

traktus urogenital 

17. Menjelaskan 

penyulit trauma 

tumpul ginjal  

18. Menjelaskan 

penyulit trauma 

tumpul buli-buli 

19. Menjelaskan 

penatalaksanaan 

trauma tumpul 

ginjal ringan  

20. Menjelaskan 

penyebab 

hematuri pada 

system urogenital  

21. Menjelaskan 

patofisiologi 

hematuri 

traumatic 

22. Menjelaskan 

penatalaksanaan 

trauma tumpul 

ginjal  

 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Kegawatdaruratan UG 

non trauma 

1. Menjelaskan 

definisi 

penyakit/kelainan 

yang termasuk 

kegawatan urologi 

non trauma 

2. Menjelaskan 

etiologi 

patogenesis 

penyakit/kelainan 

yang termasuk 

kegawatan urologi 

non trauma 

3. Menjelaskan hasil 

pemeriksaan fisik 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Kegawatdarur

atan non 

trauma 

 dr. Vito, 

Msi.Med, 

Sp.B 



penyakit/kelainan 

yang termasuk 

kegawatan urologi 

non trauma 

4. Menegakkan 

diagnosis 

penyakit/kelainan 

yang termasuk 

kegawatan urologi 

non trauma  

5. Menjelaskan 

penatalaksanaanpe

nyakit/kelainan 

yang termasuk 

kegawatan urologi 

non trauma 

 Kuliah 

Pakar 3 

Menguasai konsep 

teoritis  alasan ilmiah 

dalam menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi diuretika 

dengan masalah 

kesehatan berdasarkan 

etiologi, patogenesis, dan 

patofisiologi 

Menjelaskan jenis, cara 

kerja dan macam-

macam diuretika 

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Diuretika   dr. 

Qatrunnad

a, 

M.Si.Med 

 Kuliah 

Pakar 

Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

mengaitkan konsep 

Islamic world view 

dengan Onani dan 

Masturbasi dalam 

pandangan Islam 

Menjelaskan aspek 

islam tentang onani 

dan masturbasi  

MCQ (ujian 

mid dan 

akhir modul) 

Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Onani dan 

Masturbasi 

dalam 

pandangan 

Islam  

 DR. dr. 

Taufiq RN, 

M.Kes, 

Sp.And 

VI SGD 1 & 

SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

Perte

muan 

I: 100 

mnt 

& 

Perte

muan 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

1. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

2. Identifikasi 

Keganasan 

sistem 

urogenital 

 

 15% 

 

 

Tutor SGD 

 

MCQ : dr. 

Sulaiman 

Lubis, SpU 



secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan norma 

yang ada (Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya 

Keganasan sistem 

urogenital 

(Pengetahuan) 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

Mahasiswa mampu 

6. Menjelaskan 

definisi tumor buli  

7. Menjelaskan 

faktor resiko 

timbulnya tumor 

buli  

8. Menejelaskan 

jenis-jenis tumor 

buli berdasarkan 

gambaran 

histopatologis 

9. Menjelaskan 

stadium pada 

tumor buli  

10. Menjelaskan 

patofisiologi 

terjadinya tumor 

buli  

11. Menjelaskan 

gambaran klinis 

tumor buli   

12. Menjelaskan  

pemeriksaan 

penunjang untuk 

menegakkan 

diagnosis tumor 

buli  

13. Menjelaskan 

diagnosis banding 

tumor buli  

14. Menjelaskan 

Penatalaksanaan 

Modul  II 100 

mnt 

masalah dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 



tumor buli 

 

Skillab 1 Setelah mengikuti skill 

lab IPM, mahasiswa 

akan:  

1. Mampu melakukan 

refleksi/ evaluasi diri 

dalam rangka 

mengembangkan 

sikap profesional 

2. Mampu 

mengaplikasikan 

dasar ketrampilan 

komunikasi dalam 

prosedur anamnesis 

secara sistematis 

sesuai dengan 

kaidah sacred seven 

dan fundamental 

four  

3. Mampu 

mengaplikasikan 

prinsip dasar 

komunikasi oral dan 

tertulis dalam rangka 

menerapkan metode 

konsultasi terapi 

dengan melakukan 

tata laksana 

konsultasi dan 

rujukan yang baik 

dan benar sesuai 

dengan kaidah 

dalam sistem 

rujukan 

4. Mampu melakukan 

pemeriksaan 

meliputi anamnesis, 

pemeriksaan fisik 

dasar dan spesifik 

pada manikin atau 

pasien standar. 

Menganalisa  secara 

komprehensif dan 

integrative kasus klinis 

pada system urogenital 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 

simulasi 200 

mnt 

140 

mnt 
 Melakukan 

anamnesa, 

pemeriksaan, 

diagnosa, dan 

penatalaksanaan 

IPM  Instruktur  

 



5. Mampu menentukan 

usulan pemeriksaan 

penunjang dan 

mengintepretasikan 

hasil pemeriksaan 

penunjang sesuai 

dengan daftar dan 

level kompetensi 

pemeriksaan 

penunjang yang 

tercantum dalam 

buku Standar 

Kompetensi Dokter 

Indonesia. 

6. Mampu menegakkan 

diagnosis 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik  

7. Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada manikin/pasien 

simulasi sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum. 

8. Mampu menentukan 

terapi farmakologi 

sesuai dengan 

masalah kesehatan 

yang dihadapi pasien 

dan menulis resep  

9. Mampu memberikan 

edukasi kepada 

pasien standar sesuai 

dengan masalah 

yang dihadapi 

pasien.  

10. Mampu mengkaji 

dan menyusun 



desain rencana 

upaya/ program 

penyelesaian 

masalah kesehatan 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data. 

11. Mampu mengambil 

keputusan secara 

tepat dalam konteks 

penyelesaian 

masalah di bidang 

kesehatan, 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data 

 

Skillab 2 Setelah mengikuti skill 

lab, mahasiswa akan 

mampu melakukan  

ketrampilan kateterisasi  

Melakukan 

pemasangan kateter 

uretra dengan benar 

dan lege artis 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 OSCE 

 

simulasi 100 

mnt 

70 

mnt 

Mampu melakukan  

ketrampilan 

Sirkumsisi dan 

dorsumsisi 

(Evaluasi) 

kateterisasi 
 Instruktur  

 

OSCE:  

dr. Vito, 

Msi.Med,S

pB 

 

 

Skillab 3 Setelah mengikuti skill 

lab, mahasiswa akan 

mampu melakukan  

ketrampilan Rectal 

Toucher 

Melakukan 

pemeriksaan rectal 

toucher untuk 

membantu 

menegakkan diagnosis 

kasus BPH atau Ca 

Prostat 

 Cek List 

Form 

Penilaian 

skill lab 

 OSCE 

simulasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan oleh 

dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Mampu 

melakukan  

ketrampilan rectal 

toucher  

 Menjawab 

pertanyaan dosen 

atau teman 

Rectal 

Toucher 
 Instruktur  

 

OSCE:  

dr. 

Bambang 

Sugeng, 

SpB 

 

Kuliah 

Pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Memahami aspek 

klinis keganasan 

system urogenital  

MCQ  Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

Aspek Klinis 

Keganasan 

Sist UG  

 dr. 

Sulaiman 

Lubis, SpU 



Aspek Klinis Keganasan 

Sist UG 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

 

Kuliah 

Pakar 2 

 

 

 

 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Infeksi Genital Pria 

beserta penyebabnya 

 Menjelaskan 

macam-macam 

infeksi pada organ 

genital maupun 

kelenjar 

asesorisnya  

 Menjelaskan 

pathogenesis 

terjadinya infeksi 

pada organ genital 

maupun kelenjar 

asesorisnya  

 Menjelaskan 

manifestasi klinik 

infeksi pada organ 

genital maupun 

kelenjar 

asesorisnya 

MCQ  Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Infeksi Genital 

Pria beserta 

penyebabnya  

 dr. 

Sulaiman 

Lubis, SpU 

 

Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Gamb. PA keganasan 

sist. UG 

Memahami perubahan 

histopatologi 

keganasan sistem 

urogenital 

MCQ  Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Gamb. PA 

keganasan sist. 

UG  

 dr. 

Sumarno, 

Sp.PA 

 

Kuliah 

Pakar 

Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

mengaitkan konsep 

Islamic world view 

dengan Operasi 

Transeksual dlm 

pandangan Islam                                                                                            

Menjelaskan tentang 

pandangan Islam 

terhadap 

transeksualitas  

MCQ  Ceramah 

dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 
  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau teman  

Operasi 

Transeksual 

dlm 

pandangan 

Islam                                                                                            

 dr. Setyo 

Trisnadi, 

Sp.F 



 


