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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. Bekerjasama dan memiliki kepekaan social 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 bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, 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 Sistem Pencernaan dilaksanakan pada semester 3, tahun ke 2, dengan waktu 6 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa 

dijabarkan dengan penetapan area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, dan sasaran pembelajaran 

sebagaimana yang diatur dalam  Standar Kompetensi Dokter yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia (KKI) .  

Modul ini terdiri dari 6 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dengan beberapa sasaran 

pembelajaran dan skenario. Pada modul ini mahasiswa akan belajar tentang dasar-dasar anatomi, fisiologi serta patologi 

pencernaan yang akan mendasari pengetahuan mahasiswa didalam memahami dasar-dasar patogenesis penyakit infeksi, 

degeneratif pada semua organ atau sistema pencernaan serta memberi pengetahuan tentang dasar penegakan diagnosis dan 

manajemen penyakit pencernaan baik pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. 

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

pengelolaannya. Untuk itu diperlukan pembelajaran 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 menggunakan strategi Problem Based-Learning, dengan metode diskusi tutorial 

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

Hubungan dengan modul sebelumnya 

1. Telah memahami prinsip-prinsip komunikasi dokter-pasien dan keluarga yang diberikan pada modul komunikasi efektif 

(modul 2) 

2. Telah memahami konsep Homeostasis, Biosel pada modul Biopsikososial (modul 3) 

3. Telah memahami komponen darah dan sirkulasi pada modul Hematopoetin dan Kardiovaskular (modul 6 dan modul 10) 

4. Telah memahami reaksi alergi dan inflamasi pada modul sistem imun dan kulit 

Hubungan dengan modul sesudahnya 

1. Akan dipelajari tentang penyakit pencernaan 

2. Akan dipelajari tentang kegawatdaruratan sistem pencernaan (gawat darurat), 

 

 

Bahan Kajian Core Disiplin:  

1. Internal Medicine 

2. Pediatric 

3. Public Health 

4. Physiology 

 

Suplementary disiplin:  



1. Biology 

2. Biochimestry 

3. Anatomy & Histology 

4. Pathology of Anatomy 

5. Radiology 

6. Clinical Pathology 

7. Pharmacology 

8. Microbiology 

9. Parasitology 

10. Surgery 

11. Bioethica 

12. Religion 

Pustaka Utama   

  1. Guyton, A.C., 2011, Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Bagian III, Ed. 7, EGC, Jakarta 

2. Lewis, M.A.O., Lamey, P,J., 1998, Tinjauan Klinis Penyakit Mulut, Widya Medika, Jakarta 

3. Mansjoer, A., Triyanti, K., Savitri, R., Wardhani, W.I., Setiowulan, W., 1999, Kapita Selekta Kedokteran, Media 

Aesculapius FK-UI, Jakarta 

4. Sjamsuhidajat, R., Jong, W.D., 2002, Buku Ajar Ilmu Bedah, EGC, Jakarta 

5. Junqueira, L.C., Carneiro, J., 1991, Histologi Dasar, Ed. 3, EGC, Jakarta 

6. Despopoulos, A., Silbernagl, S., 1998, Atlas Berwarna dan Teks Fisiologi, Ed. 4, Hipokrates, Jakarta 

7. Jawetz, Melnick & Adelberg’s. mikrobiologi kedokteran , penerbit EGC 2013 

8. Jawetz, Melnick & Adelberg’s.medical microbiologi, lange 2010 25th Ed. 

9. Tau Lie. Peter V, Chin H, Thans E. Bandendistel. Cindy J. Internal medicine Boards. Third Edition.Mc Graw Hill 2011 

10. Tortora, Gerard J., Bryan Derrickson. 2012. Principles of Anatomy & Physiology. Elsevier. 

11. Goldman L,Scahfer  A , Goldman’s Cecil medicine, Elseiver 24th Eds,2012 

12. Longo, Fauci, Kasper, Hauser, Jameson, Loscalzo. Harrison’s Principles of Internal Medicine Vol.1, 18th Edition Mc. 

Graw Hill 2015 

13. Snell RS. Anatomi Klinik berdasarkan Klinis Penerbit 2008 

14. R. Sjamsuhidajat.  Karnadihardja W. Prasetiyono T, Rudiman R, Buku Ajar Ilmu Bedah. Edisi 3 Penerbit EGC. 2002 

15. Norton JA, Bollinger R, Chang AE, Lowry S, Mulvihill S, Pass HI, Thomson R W. Surgery Basic Science and Chlinical 

Evidence, Springer 2001. 

16. Schwartz’s Principles of Surgery. 10th edition. F Charles Brunicardi. Mc Graw Hill Education. 2013 

17. Nelson, Behrman, Kliegman, dkk. Ilmu Kesehatan Anak Nelson edisi 15 vol 1. Jakarta : EGC, 2014 

18. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid I-III Edisi VI. 2014. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam 

FKUI. 

 



 

Pendukung   

1. Amerongen, A.V.N., 1988, Ludah dan Kelenjar Ludah : Arti bagi Kesehatan Gigi, Gajah Mada University Press, 

Yogyakarta 

2. Kahan S, Raves JJ. Master Plan Ilmu Bedah disertai contoh kasus klinik. Binarupa aksara 2011. Kidd, E.A.M., Bechal, 

S.J., 1991, Dasar-dasar Karies : Penyakit dan Penanggulangannya, EGC, Jakarta 

3. Pratiwi, D., 2007, Gigi Sehat : Merawat Gigi Sehari-hari, Gramedia, Jakarta 

4. Konsensus GERD. Pengurus Gastrointestinal Indonesia, 2008 

5. Yamada, Gastroenetrologi 

 

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 

  

  

  

  

PC/ Laptop, LCD Proyektor 

Papan tulis 

 

Team Modul dr. Azizah Retno K, SpA (Ketua) 

Dr. dr. Chodidjah, MKes (Sekretaris) 

dr. Menik Sahariyani, MSc (Koordinator Evaluasi) 

dr. Masfiyah, SpMK, MSiMed (Koordinator Pembelajaran) 

 

Kontributor Bagian 1. Internal Medicine 

2. Pediatric 

3. Public Health 

4. Physiology 

 

Mata Kuliah syarat  - 

Minggu 

ke- 

Pertemuan Sub-CP-MK Indikator Kriteria 

dan 

BentukPe

nilaian 

Metode 

Pembelajar

an 

Alokasi 

Waktu 

Diskripsi 

Tugas 

Mahasiswa 

(Pengalaman 

Belajar)  

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilai

an (%) 

Pemateri 

TM TT 

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

1 SGD 1 

dan 
 Mahasiswa akan 

mampu 

1. Hadir tepat 

waktu 

Cek List 

Form 

Diskusi 

kelompok 

Pert

em

 Berdiskusi 

dengan 

Kelainan  15% Tim Tutor 



SGD 2 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) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya kelainan 

rongga mulut 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menjelaskan 

nomenklatur gigi 

7. Menjelaskan 

etiologi berbagai 

penyakit dengan 

keluhan bengkak 

di pipi 

8. Menjelaskan 

patogenesis/patof

isiologi dari 

berbagai 

penyakit dengan 

keluhan bengkak 

di pipi 

9. Menjelaskan 

manifestasi 

klinik dari 

berbagai 

penyakit dengan 

keluhan bengkak 

di pipi 

10. Menjelaskan 

penatalaksanaan 

berbagai 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

uan 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

uan 

II 

100 

mnt 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

2. Identifik

asi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusu

n konsep 

mapping 

5. Menetap

kan 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melapor

kan hasil 

belajar 

mandiri 

rongga mulut 



(Pengetahuan) penyakit dengan 

keluhan bengkak 

di pipi 

11. Menjelaskan 

komplikasi dari 

berbagai 

penyakit dengan 

keluhan bengkak 

di pipi. 

12. Menjelaskan 

patogenesis/patof

isiologi karies. 

13. Menjelaskan 

penyakit-

penyakit yang 

mempunyai 

gejala klinis 

halitosis. 

1 Kuliah 

Pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

anatomi saluran 

cerna 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Struktur anatomi 

rongga mulut 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Anatomi 

saluran cerna 

 dr. Yani 

Istadi, 

MMedEd 

1 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Karies gigi, 

kandidiasis 

mulut, ulkus 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

Penyakit 

jaringan lunak 

dan keras 

dalam rongga 

mulut 

 drg. 

Yayun  R, 

SpBM 



penyakit jaringan 

lunak dan keras 

dalam rongga mulut 

rongga mulut, 

glositis, dan 

leukoplakia, 

manifestasi klinis 

penyakit sistemik 

pada intra oral 

2. Jaringan lunak 

dan keras yang 

terdapat pada 

rongga mulut 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

1 Kuliah 

Pakar 3 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

enzim dan 

pencernaan 

enzimatis 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Mekanisme kerja 

enzim 

pencernaan pada 

substratnya 

2. Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

kerja enzim 

pencernaan  

3. Mekanisme 

munculnya 

kondisi klinis 

akibat  kelainan 

enzim 

pencernaan 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Enzim dan 

Pencernaan 

Enzimatis 

 dr. Dian 

Apriliana 

R, 

MMedEd 

1 Kuliah 

Pakar 4 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

pembentukan energi 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Tentang 

mekanisme 

pembentukan 

energi 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

Pembentukan 

Energi 

 Prof. Dr. 

dr. Taufiq 

RN, 

MKes, 

SpAnd 



 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

1 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan mampu 

mengidentifikasi struktur 

anatomi saluran cerna 

Mahasiswa mampu: 

1. Membandingkan 

struktur dan 

fungsi kelenjar 

air liur  

2. Menjelaskan 

struktur anatomi 

rongga mulut  

3. Menjelaskan 

jaringan lunak 

dan keras yang 

terdapat pada 

rongga mulut 

4. Menjelaskan 

macam-macam 

gigi dan struktur 

masing-masing 

gigi 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

200 

mnt 

140 

mnt 

 Membandi

ngkan 

struktur 

dan fungsi 

kelenjar 

air liur  

 Menjelask

an struktur 

anatomi 

rongga 

mulut  

 Menjelask

an jaringan 

lunak dan 

keras yang 

terdapat 

pada 

rongga 

mulut 

 Menjelask

an macam-

macam 

gigi dan 

struktur 

masing-

masing 

gigi 

Anatomi 

saluran cerna  

 Bagian 

Anatomi 

1 Praktikum 

2 

Mahasiswa akan mampu 

mengidentifikasi 

gambaran mikroskopis 

saluran cerna 

Mahasiswa mampu: 

1. Mengetahui dan 

membedakan 

lapisan histologi 

organ pencernaan 

secara umum 

2. Mengetahui 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

200 

mnt 

140 

mnt 

 Mengetah

ui dan 

membedak

an lapisan 

histologi 

organ 

pencernaa

Histologi 

saluran cerna 

 Bagian 

Histologi 



histologi bagian 

bibir, macam-

macam papil 

lidah, gastro-

esophageal 

junction dan taste 

bund 

3. Mengetahui sel-

sel pada gaster 

beserta fungsinya 

secara spesifik 

n secara 

umum 

 Mengetah

ui 

histologi 

bagian 

bibir, 

macam-

macam 

papil 

lidah, 

gastro-

esophageal 

junction 

dan taste 

bund 

 Mengetah

ui sel-sel 

pada 

gaster 

beserta 

fungsinya 

secara 

spesifik 

 Mengetah

ui sel-sel 

pada 

gaster 

beserta 

fungsinya 

secara 

spesifik 

2 SGD 1 

dan 

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Pert

em

uan 

I: 

100 

mnt 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

Kelainan 

saluran cerna 

bagian atas 

 15% Tim Tutor 



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) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya kelainan 

saluran cerna bagian 

atas (Pengetahuan) 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menjelaskan 

mekanisme 

defensif dan 

agresif pada 

gaster 

7. Menjelaskan 

pengertian 

GERD menurut 

konsensus 

terbaru  

8. Menjelaskan 

etiologi, 

patofisiologi, 

patogenesis, dan 

progresivitas 

GERD 

9. Mahasiswa 

mengetahui 

proses healing 

pada GERD 

10. Menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

terjadinya GERD 

11. Menjelaskan 

penatalaksanaan 

farmakologi 

dan akhir 

Modul 

Tutorial)  

Pert

em

uan 

II 

100 

mnt 

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

2. Identifik

asi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusu

n konsep 

mapping 

5. Menetap

kan 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melapor

kan hasil 

belajar 

mandiri 



GERD 

2 Kuliah 

Pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

fisiologi (proses 

menelan, absorbsi 

makanan dalam 

Saluran cerna) 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Fisiologi 

pencernaan dan 

absorbsi 

makanan dan 

minuman 

2. Proses mastikasi 

(pengunyahan) 

3. Proses menelan 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Fisiologi 

(Proses 

Menelan, 

Absorbsi 

Makanan 

dalam Saluran 

Cerna) 

 dr. Nura 

Eky, 

MSiMed 

2 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

penatalaksanaan 

gangguan gaster dan 

duodenum 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Beberapa 

sindroma pada 

gastro intestinal 

seperti Zollinger-

ellison syndrome, 

Reye’s syndrome 

dan Mallory-

weiss syndrome. 

2. Penatalaksanaan 

gangguan gaster 

dan duodenum 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Penatalaksana

an Gangguan 

Gaster dan 

Duodenum 

 dr. Erwin 

BC, SpPD 

2 Kuliah 

Pakar 3 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

embriologi & 

kelainan congenital 

saluran cerna 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan 

beberapa kelainan 

kongenital pada 

gastro intestinal 

seperti Intestinal 

atresia, Meckel’s 

diverticulum, 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

Embriologi & 

Kelainan 

Kongenital 

Saluran Cerna 

 dr. 

Meidona 

Milla, 

MCE 



Umbilical fistula, 

omphalocoele-

gastroschisis, 

Malrotation, 

Esophagal atresia, 

Diaphragmatic 

hernia, Pyloric 

stenosis. 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

2 Kuliah 

Pakar 4 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

mikroorganisme 

saluran cerna 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan berbagai 

mikroorganisme 

saluran cerna 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Mikroorganis

me Saluran 

Cerna 

 dr. 

Masfiyah, 

SpMK, 

MSiMed 

2 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan struktur 

anatomi saluran cerna 

bagian atas 

Mahasiswa mampu: 

1. Menjelaskan 

struktur anatomi 

saluran cerna 

bagian atas 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

200 

mnt 

140 

mnt 

 Menjelask

an struktur 

anatomi 

saluran 

cerna 

bagian atas 

Anatomi 

saluran cerna 

bagian atas 

 Bagian 

Anatomi 

2 Praktikum 

2 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan mekanisme 

enzim saluran 

pencernaan 

Mahasiswa mampu: 

1. Mampu 

menjelaskan 

peran dan 

mekanisme kerja 

enzim amylase 

yang terdapat 

pada saliva pada 

pencernaan 

karbohidrat 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

200 

mnt 

140 

mnt 

 Mampu 

menjelask

an peran 

dan 

mekanism

e kerja 

enzim 

amylase 

yang 

terdapat 

Biokimia 

enzim saluran 

pencernaan 

 Bagian 

Biokimia 



2. Mampu 

menjelaskan 

peran dan 

mekanisme kerja 

enzim-enzim 

pankreas pada 

pencernaan 

protein 

3. Mampu 

menjelaskan 

peran dan 

mekanisme kerja 

getah empedu 

dalam 

pencernaan 

lemak  

pada saliva 

pada 

pencernaa

n 

karbohidra

t 

 Mampu 

menjelask

an peran 

dan 

mekanism

e kerja 

enzim-

enzim 

pankreas 

pada 

pencernaa

n protein 

 Mampu 

menjelask

an peran 

dan 

mekanism

e kerja 

getah 

empedu 

dalam 

pencernaa

n lemak 

3 SGD 1 

dan 

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

Pert

em

uan 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

Kelainan 

saluran cerna 

bagian bawah 

15% Tim Tutor 



 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) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya kelainan 

saluran cerna bagian 

bawah 

(Pengetahuan) 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menjelaskan 

anatomi dan 

fisiologi organ-

organ 

intraabdomen 

7. Menjelaskan 

penyebab 

gangguan 

passase usus 

8. Menjelaskan 

patogenesis 

intususepsi 

9. Menjelaskan 

patogenesis ileus 

10. Menjelaskan 

diagnosis 

banding 

berdasarkan data 

yang diperoleh 

11. Menjelaskan 

diagnosis 

berdasarkan data 

yang diperoleh 

12. Menjelaskan 

semua 

kemungkinan 

terapi 

13. Menjelaskan 

komplikasi 

intususepsi 

14. Menjelaskan 

uan 

II 

100 

mnt 

sulit 

2. Identifik

asi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusu

n konsep 

mapping 

5. Menetap

kan 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melapor

kan hasil 

belajar 

mandiri 



komplikasi ileus 

obstruksi 

3 Kuliah 

Pakar 1  

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

obat-obatan saluran 

cerna & cara penulisan 

resep 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Farmakodinamik 

dan 

farmakokinetik 

obat 

gastrointestinal 

2. Resep dari obat 

gastrointestinal 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Obat-obatan 

saluran cerna 

& cara 

penulisan 

resep 

 dr. Bagas 

Widiyanto 

3 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

radiologi saluran cerna 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Hasil radiologi 

abdomen traktus 

gastrointestinal 

 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Radiologi 

saluran cerna 

 dr. Bekti 

S, 

SpRad(K) 

3 Kuliah 

Pakar 3 

Islam 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

menerapkan pemikiran 

logis, sistematis dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi di bidang 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Pengaturan 

kesehatan ala 

Rasulullah 

 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

Rahasia sehat 

ala Rasulullah 

 dr. 

Ahmadi, 

SpKJ 



kedokteran yang 

memperhatikan serta 

menerapkan nilai 

humaniora dan nilai-nilai 

islam yang berhubungan 

dengan rahasia sehat ala 

Rasulullah 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

3 Kuliah 

Pakar 4 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

gangguan pasase usus & 

hernia 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Mekanisme 

peningkatan 

tekanan intra-

abdominal 

2. Patogenesis dan 

patofisioloi 

gangguan pasase 

usus dan hernia 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Gangguan 

pasase & 

hernia 

 dr. 

Bambang 

Sugeng, 

SpB 

3 Skillab 1  Menguasai konsep 

teoritis alasan ilmiah 

dalam menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan non 

farmakologi masalah 

kesehatan 

berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan 

patofisiologi 

 Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada pasien simulasi 

 Mampu 

melaksanakan 

praktik kedokteran 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan 

pemeriksaan fisik 

abdomen 

OSCE dan 

MCQ 

Demontrasi 

dan Role 

play 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Melakuka

n 

pemeriksa

an fisik 

abdomen 

PF Akut 

Abdomen 

 Tim 

Instruktur 



pada pasien simulasi 

sesuai dengan 

layanan berbasis 

syariah (nilai-nilai 

Islam), moral luhur, 

etika, disiplin, 

hukum, dan sosial 

budaya 

 Mampu 

mengutamakan 

keselamatan pasien 

dengan menerapkan 

universal precaution  

3 Skillab 2  Menguasai konsep 

teoritis alasan ilmiah 

dalam menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan non 

farmakologi masalah 

kesehatan 

berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan 

patofisiologi 

 Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada pasien simulasi 

 Mampu 

melaksanakan 

praktik kedokteran 

pada pasien simulasi 

sesuai dengan 

layanan berbasis 

syariah (nilai-nilai 

Islam), moral luhur, 

etika, disiplin, 

hukum, dan sosial 

budaya 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan hasil 

bacaan radiologi 

abdomen 

OSCE dan 

MCQ 

Demonstrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengenali 

hasil 

bacaan 

diologi 

abdomen 

Radiologi 

saluran cerna 

 Tim 

Instruktur 



 Mampu 

mengutamakan 

keselamatan pasien 

dengan menerapkan 

universal precaution 

3 Skillab 3  Menguasai konsep 

teoritis alasan ilmiah 

dalam menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan non 

farmakologi masalah 

kesehatan 

berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan 

patofisiologi 

 Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada manekin 

 Mampu 

melaksanakan 

praktik kedokteran 

pada pasien simulasi 

sesuai dengan 

layanan berbasis 

syariah (nilai-nilai 

Islam), moral luhur, 

etika, disiplin, 

hukum, dan sosial 

budaya 

 Mampu 

mengutamakan 

keselamatan pasien 

dengan menerapkan 

universal precaution 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan 

pemeriksaan RT dan 

hernia 

OSCE dan 

MCQ 

Demontrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Melakuka

n 

pemeriksa

an RT dan 

Hernia 

Pemeriksaan 

RT dan Hernia 

 Tim 

Instruktur 

3 Skillab 4  Menguasai konsep 

teoritis alasan ilmiah 

dalam menentukan 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan 

OSCE dan 

MCQ 

Demontrasi  100 

mnt 

70 

mnt 
 Melakuka

n 

pemasanga

Pemasangan 

NGT 

 Tim 

Instruktur 



penatalaksanaan 

farmakologi dan non 

farmakologi masalah 

kesehatan 

berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan 

patofisiologi 

 Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada manekin 

 Mampu 

melaksanakan 

praktik kedokteran 

pada pasien simulasi 

sesuai dengan 

layanan berbasis 

syariah (nilai-nilai 

Islam), moral luhur, 

etika, disiplin, 

hukum, dan sosial 

budaya 

 Mampu 

mengutamakan 

keselamatan pasien 

dengan menerapkan 

universal precaution 

pemasangan NGT n NGT 

4 SGD 1 

dan 

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

Pert

em

uan 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

uan 

II 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

2. Identifik

Diare 15% Tim Tutor 



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) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya diare 

(Pengetahuan) 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menjelaskan 

epidemiologi 

kasus diare pada 

anak  

7. Menjelaskan 

etiologi dan 

patogenesis 

terjadinya diare 

akut maupun 

kronis 

8. Menentukan 

derajat dehidrasi 

berdasarkan 

kriteria Depkes-

WHO 

9. Menentukan 

pemeriksaan 

penunjang pada 

kasus diare akut 

10. Mendiagnosis 

berdasarkan data 

yang ada 

11. Menjelaskan 

penatalaksanaan 

farmakoterapi 

pada kasus diare  

12. Menghitung 

kebutuhan cairan 

baik resusitasi 

maupun rumatan 

13. Menjelaskan 

penatalaksanaan 

cairan sesuai 

100 

mnt 

asi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusu

n konsep 

mapping 

5. Menetap

kan 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melapor

kan hasil 

belajar 

mandiri 



derajat dehidrasi 

diare 

14. Menjelaskan 

penyulit yang 

dapat terjadi pada 

kasus diare akut 

15. Menjelaskan 

pencegahan 

terjadinya diare 

akut 

4 Kuliah 

pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

diare akut & kronis 

dewasa 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Menjelaskan 

etiologi dan 

patogenesis 

terjadinya diare 

akut maupun 

kronis 

2. Diare akut dan 

kronis pada 

dewasa 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Diare akut & 

kronis dewasa 

 dr. Erwin 

BC, SpPD 

4 Kuliah 

pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

diare pada anak 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Menjelaskan 

epidemiologi 

kasus diare pada 

anak 

2. Menentukan 

derajat dehidrasi 

berdasarkan 

kriteria Depkes-

WHO 

 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Diare pada 

anak 

 dr. 

Azizah, 

SpA 



4 Kuliah 

pakar 3 

Islam 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

menerapkan pemikiran 

logis, 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 yang 

berhubungan dengan 

hubungan puasa dengan 

kesehatan 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Hubungan puasa 

dengan kesehatan 

saluran cerna 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Hubungan 

puasa dengan 

kesehatan 

 dr. 

Masyhudi, 

MKes 

4 Kuliah 

pakar 4 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

prebiotik & probiotik 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Mengetahui 

manfaat, macam 

dan probiotik 

 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Prebiotik & 

probiotik 

 dr. 

Minidian, 

MSc, 

SpGK 

4 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan mampu 

melakukan pemeriksaan 

feses dan anal swab 

Mahasiswa mampu: 

1. Melakukan 

prosedur 

laboratorium 

pemeriksaan 

mikroskopis tinja 

dan 

menginterpretasi 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

200 

mnt 

140 

mnt 
 Melakuka

n prosedur 

laboratoriu

m 

pemeriksa

an 

mikroskop

is tinja dan 

Pemeriksaan 

feses dan anal 

swab 

 Bagian 

Parasitolo

gi 



parasit pada 

saluran cerna 

2. Mengetahui 

indikasi dan cara 

melakukan anal 

swab 

menginter

pretasi 

parasit 

pada 

saluran 

cerna 

 Mengetah

ui indikasi 

dan cara 

melakukan 

anal swab 

4 Praktikum 

2 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan struktur 

anatomi saluran cerna 

bagian bawah 

Mahasiswa mampu: 

1. Menjelaskan 

struktur anatomi 

saluran cerna 

bagian bawah 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Menjelask

an struktur 

anatomi 

saluran 

cerna 

bagian 

bawah 

Anatomi 

saluran cerna 

bagian bawah 

 Bagian 

Anatomi 

4 Skill lab 1  Menguasai konsep 

teoritis alasan ilmiah 

dalam menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan non 

farmakologi masalah 

kesehatan 

berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan 

patofisiologi 

 Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada pasien simulasi 

 Mampu 

melaksanakan 

praktik kedokteran 

pada pasien simulasi 

sesuai dengan 

layanan berbasis 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan 

anamnesis dengan 

menerapkan prinsip-

prinsip komunikasi 

sesuai paradigma 

yang berlaku  pada 

kasus saluran cerna 

OSCE dan 

MCQ 

Demontrasi  

dan Role 

play 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Melakuka

n 

anamnesis 

dengan 

menerapka

n prinsip-

prinsip 

komunikas

i sesuai 

paradigma 

yang 

berlaku  

pada kasus 

saluran 

cerna 

Anamnesis 

dengan 

menerapkan 

prinsip-prinsip 

komunikasi 

sesuai 

paradigma 

yang berlaku  

pada kasus 

saluran cerna 

 Tim 

Instruktur 



syariah (nilai-nilai 

Islam), moral luhur, 

etika, disiplin, 

hukum, dan sosial 

budaya 

 Mampu 

mengutamakan 

keselamatan pasien 

dengan menerapkan 

universal precaution 

5 SGD 1 

dan 

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 

6. Mampu 

menjelaskan 

etiologi dan 

patogenesis 

terjadinya nyeri 

abdomen  

7. Mampu 

memahami dan 

membedakan 

diagnosa banding 

akut abdomen 

8. Mampu 

mendiagnosis 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

Pert

em

uan 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

uan 

II 

100 

mnt 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

2. Identifik

asi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusu

n konsep 

mapping 

5. Menetap

kan 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melapor

kan hasil 

belajar 

Abdomen akut 15% Tim Tutor 



dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya kelainan 

abdomen akut 

(Pengetahuan) 

berdasarkan data 

yang ada 

9. Mampu 

menjelaskan 

semua 

kemungkinan 

pengobatan yang 

ada 

mandiri 

5 Kuliah 

pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

akut abdomen 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Tentang akut 

abdomen 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Akut abdomen  dr. 

Bambang 

Sugeng, 

SpB 

5 Kuliah 

pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

hukum kedokteran & 

UUPK 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Secara tepat 

tentang hukum 

kedokteran dan 

UUPK yang 

berlaku 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

hukum 

kedokteran & 

UUPK 

 Dr. dr. 

Setyo T, 

SpF 



pertanyaan 

dosen atau 

teman  

5 Kuliah 

pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

imunologi saluran cerna 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Imunologi 

saluran cerna 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Imunologi 

saluran cerna 

 dr. Iwang 

Yusuf, 

MKes 

5 Kuliah 

pakar 4 

Islam 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

menerapkan pemikiran 

logis, 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 yang berhubungan 

dengan konsep gizi 

dalam islam 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Konsep gizi 

dalam Islam 

 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Konsep gizi 

dalam islam 

 Prof. Dr. 

dr. Taufiq 

RN, 

MKes, 

SpAnd 

5 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan mampu 

melakukan pemeriksaan 

makroskopis tinja 

Mahasiswa mampu: 

1. Melakukan 

prosedur 

laboratorium 

pemeriksaan 

makroskopis 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

100 

mnt 

70 

mnt 

Melakukan 

prosedur 

laboratorium 

pemeriksaan 

makroskopis 

tinja 

Pemeriksaan 

makroskopis 

tinja 

 Bagian PK 



tinja  

5 Praktikum 

2 

Mahasiswa akan mampu 

melakukan penulisan 

resep obat saluran cerna 

Mahasiswa mampu: 

1. Menuliskan resep 

obat-obat saluran 

cerna 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

100 

mnt 

70 

mnt 

Menuliskan 

resep obat-

obat saluran 

cerna 

Penulisan 

resep obat 

saluran cerna 

 Bagian 

Farmakolo

gi 

5 Skill lab 1  Menguasai konsep 

teoritis alasan ilmiah 

dalam menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan non 

farmakologi masalah 

kesehatan 

berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan 

patofisiologi 

 Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada pasien simulasi 

 Mampu 

melaksanakan 

praktik kedokteran 

pada pasien simulasi 

sesuai dengan 

layanan berbasis 

syariah (nilai-nilai 

Islam), moral luhur, 

etika, disiplin, 

hukum, dan sosial 

budaya 

 Mampu 

mengutamakan 

keselamatan pasien 

dengan menerapkan 

universal precaution 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan rencana 

pengobatan, serta 

memilih pengobatan 

yang tepat sesuai 

dengan kondisi 

pasien berdasarkan 

anamnesis, 

pemeriksaan fisik, 

dan hasil 

pemeriksaan 

penunjang 

OSCE Integrated 

Patient 

Managemen

t  problem 

solving 

200 

mnt 

140 

mnt 

Berlatih 

memecahkan 

kasus 

kelainan 

sistem 

pencernaan 

dengan 

menggunakan 

penalaran 

klinis 

Integrated 

Patient 

Management 

kasus sistem 

pencernaan 

 Tim 

instruktur 

6 SGD 1 

dan 

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

Cek List 

Form 

Penilaian 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

Pert

em

uan 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

Keganasan 15% Tim Tutor 



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) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya keganasan 

(Pengetahuan) 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Memahami 

Anatomi 

Anorectal secara 

normal (SGD) 

7. Mahasiswa 

menjelaskan 

mekanisme 

terjadinya buang 

air besar 

berdarah 

8. Menjelaskan 

etiologi, 

patogenesis, dan 

progresivitas 

penyakit yang 

mempunyai 

manifestasi klinis 

buang air besar 

berdarah 

9. Menjelaskan 

patofisiologi dan 

manifetasi klinis 

lain pada 

penyakit yang 

mempunyai 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

em

uan 

II 

100 

mnt 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

2. Identifik

asi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusu

n konsep 

mapping 

5. Menetap

kan 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melapor

kan hasil 

belajar 

mandiri 



manifestasi klinis 

buang air besar 

berdarah 

10. Mahasiswa 

menjelaskan 

terapi pada 

penyakit yang 

mempunyai 

manifestasi klinis 

buang air besar 

berdarah dan 

alasan pemberian 

terapi  tersebut 

6 Kuliah 

pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

kelainan anorektal 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Kelainan anus 

seperti anal 

abses, fistula, 

anal fisure, anal 

atresia 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Kelainan 

anorektal 

 dr. Vito 

M, SpB 

6 Kuliah 

pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

keracunan makanan dan 

intoleransi laktosa 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Patofisiologi/pato

genesis 

malabsorbsi dan 

intoleransi 

makanan 

2. Patogenesis dan 

manifestasi klinis 

dari keracunan  

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

Keracunan 

makanan dan 

intoleransi 

laktosa 

 dr. Azizah 

RK, SpA 



3. Patofisiologi/pato

genesis dan 

manifestasi klinis 

dari intoleransi 

laktosa 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

6 Kuliah 

pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

gambaran PA radang dan 

keganasan saluran cerna 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Perubahan sifat 

sel  

2. Tentang patologi 

rongga mulut 

terutama lesi pre 

kanker dan 

neoplasma 

rongga mulut  

3. Tentang patologi 

esofagus 

terutama reaksi 

adaptasi sel 

berupa 

metaplasia, dan 

transformasi 

keganasan 

esofagus 

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

50 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Gambaran PA 

radang dan 

keganasan 

saluran cerna 

 Dr. dr. 

Agung 

Putra, 

MSi.Med 

6 Kuliah 

pakar 4 

Mahasiswa akan mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

keganasan saluran cerna 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Faktor risiko 

keganasan 

saluran cerna  

2. Klasifikasi WHO 

tentang 

keganasan 

saluran cerna  

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

50 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

Keganasan 

saluran cerna 

 dr. Vito 

M, SpB 



3. Klasifikasi polip 

saluran cerna, 

radang saluran 

cerna dan 

diagnosis 

bandingnya  

4. Transformasi 

keganasan polip 

dan 

adenokarsinoma 

kolon 

5. Sistem grading 

dan staging 

keganasan 

saluran cerna 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

6 Kuliah 

pakar 5 

Islam 

Disiplin 

Ilmu 

Mahasiswa akan mampu 

menerapkan pemikiran 

logis, 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 yang berhubungan 

dengan makanan halal 

haram & pengaruhnya 

bagi doa & ibadah 

Mahasiswa mampu 

mengetahui dan 

menjelaskan: 

1. Makanan halal 

haram dan 

pengaruhnya 

bagi doa dan 

ibadah  

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Makanan halal 

haram & 

pengaruhnya 

bagi doa & 

ibadah 

 dr. M. 

Soffan 

6 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan mampu 

mengidentifikasi 

mikroorganisme saluran 

cerna 

Mahasiswa mampu: 

1. Mengetahui dan 

dapat 

mengidentifikasi 

berbagai 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengetah

ui dan 

dapat 

mengident

ifikasi 

Mikroorganis

me saluran 

cerna 

 Bagian 

mikrobiol

ogi 



mikroorganisme 

saluran cerna 

berbagai 

mikroorga

nisme 

saluran 

cerna 

6 Praktikum 

2 

Mahasiswa akan mampu 

melakukan pemeriksaan 

histopatologi cerna 

Mahasiswa mampu: 

1. Mengetahui 

gambaran 

patognomonik 

patologi saluran 

cerna dari rongga 

mulut hingga 

anus(ca lidah, ca 

colon, dsb) 

2. Membuat 

rujukan 

permintaan 

pemeriksaan 

histopatologi 

untuk jaringan 

dari sistem 

pencernaan 

dengan lengkap, 

baik dan benar 

MCQ Identifikasi 

dan 

Demonstrasi 

(Praktikum) 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengeta

hui 

gambara

n 

patogno

monik 

patologi 

saluran 

cerna 

dari 

rongga 

mulut 

hingga 

anus(ca 

lidah, ca 

colon, 

dsb) 

 Membuat 

rujukan 

perminta

an 

pemeriks

aan 

histopato

logi 

untuk 

jaringan 

dari 

sistem 

pencerna

an 

Pemeriksaan 

histopatologi 

saluran cerna 

 Bagian PA 



dengan 

lengkap, 

baik dan 

benar 

6 Skill lab 1  Menguasai konsep 

teoritis alasan ilmiah 

dalam menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan non 

farmakologi masalah 

kesehatan 

berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan 

patofisiologi 

 Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada pasien simulasi 

 Mampu 

melaksanakan 

praktik kedokteran 

pada pasien simulasi 

sesuai dengan 

layanan berbasis 

syariah (nilai-nilai 

Islam), moral luhur, 

etika, disiplin, 

hukum, dan sosial 

budaya 

 Mampu 

mengutamakan 

keselamatan pasien 

dengan menerapkan 

universal precaution 

Mahasiswa mampu:  

1. Melakukan 

anamnesis dan 

pemeriksaan fisik 

sesuai dengan 

kasus  

2. Mengusulkan 

pemeriksaan 

penunjang dan 

menginterpretasi

kan hasil 

pemeriksaan 

penunjang sesuai 

dengan kasus  

3. Melakukan 

pengelolaan yang 

tepat dan menulis 

surat rujukan 

sesuai dengan 

kasus  

4. Melakukan dan 

mendiagnosis 

berdasarkan 

anamnesis, 

pemeriksaan 

fisik, dan hasil 

pemeriksaan 

penunjang, serta 

memilih 

pengobatan yang 

tepat sesuai 

dengan kondisi 

pasien 

OSCE Integrated 

Patient 

Managemen

t  problem 

solving 

200 

mnt 

140 

mnt 

Berlatih 

memecahkan 

kasus 

kelainan 

sistem 

pencernaan 

dengan 

menggunakan 

penalaran 

klinis 

Integrated 

Patient 

Management 

kasus sistem 

pencernaan 

 Tim 

instruktur 

 


