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I. PENDAHULUAN 

Buku Panduan Pendidikan ini disusun berdasarkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Bedah 
saraf sebagai panduan bagi peserta didik untuk mengetahui pola pendidikan, sistem, kondisi dan 
beban pendidikan/ kerja di tempat yang bersangkutan akan menjalani pendidikannya sehingga 
dapat bekerja dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya selama menjalani masa 
pendidikan. 
Standar pendidikan dokter spesialis bedah saraf Indonesia merupakan suatu instrumen yang 
dapat dipergunakan untuk menjaga mutu serta menilai perbaikan kualitas proses pendidikan 
dokter spesialis bedah saraf oleh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) bedah saraf yang 
bertanggung jawab untuk hal tersebut. Standar bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan 
pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Standar dapat pula dipergunakan oleh IPDS untuk 
menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses 
pendidikan secara berkelanjutan. 
Komponen standar pendidikan meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan,serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari 
masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan 
berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (medical science 
and technology), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (medical education 
and technology) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (health needs and 
demands). 
Kami menyadari bahwa pendidikan adalah proses yang dinamis. Untuk itulah buku panduan ini 
disusun secara garis besar untuk menjaga fleksibilitas dan sifat dinamis dari pendidikan itu 
sendiri. Beberapa hal yang belum tertuang di dalam buku panduan ini akan disampaikan seiring 
dengan kebutuhan dan dinamika pendidikan tanpa menyimpang dari standar pendidikan spesialis 
bedah saraf Indonesia seperti yang telah ditetapkan oleh Kolegium Bedah Saraf Indonesia. 
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II. RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN LUARAN PENDIDIKAN BEDAH SARAF 
 

A. RUANG LINGKUP 
 Bedah Saraf adalah salah satu spesialis di bidang medis yang berkaitan dengan diagnosis, 

terapi, pencegahan dan tatalaksana lanjut penyakit otak, tulang belakang dan korda spinalis 
(sumsum tulang belakang), dan saraf perifer yang diakibatkan oleh trauma, tumor, kelainan 
bawaan, proses �ascular�ive, kelainan �ascular, infeksi, dan kelainan fungsional bedah saraf. 

 
B. TUJUAN PENDIDIKAN 

Sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf tujuan pendidikan terdiri 
dari tujuan umum dan tujuan khusus: 
Tujuan Umum Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah : 
1. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu bedah saraf sesuai dengan 

kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 
2. Mempunyai pengetahuan dalam bidang bedah saraf serta mempunyai ketrampilan dan 

pola pikir yang positif, sehingga dapat memecahkan masalah bedah saraf secara ilmiah 
dan dapat mengamalkan ilmu bedah saraf kepada masyarakat secara optimal. 

3. Mampu menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian 
secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. 

4. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan akhlak, etik keilmuan dan etik 
profesional. 

Tujuan Khusus Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah : 
1. Mampu melakukan pelayanan bedah saraf sesuai dengan standar pelayanan medik bedah 

saraf di Indonesia. 
 

C. LUARAN PENDIDIKAN 
Luaran pendidikan dan Kompetensi yang diharapkan didapat pada akhir masa pendidikan 
adalah: 
1. Landasan kepribadian (Attitude) dan Pemahaman Kaidah Kehidupan Bermasyarakat 

(Attitude): 
a. Membentuk peserta didik menjadi Spesialis Bedah Saraf yang mempunyai integritas 

moral dan kepribadian yang didasarkan kepada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, menjunjung tinggi ideologi negara dan Undang-undang serta hukum yang berlaku. 

b. Membentuk peserta didik menjadi Spesialis Bedah Saraf yang menjunjung tinggi 
sumpah profesi sebagai dokter dan etik ilmu dan profesi dalam menjalankan 
profesinya. 

2. Penguasaan Ilmu & Ketrampilan (Knowledge & Skills) 
a. Membentuk peserta didik menjadi Spesialis Bedah Saraf yang mempunyai kedalaman 

pengetahuan dan ketrampilan sesuai yang disyaratkan oleh Kurikulum Pendidikan 
Ilmu Bedah Saraf yang ditetapkan oleh Kolegium Bedah Saraf.  

3. Kemampuan Berkarya (Knowledge & Skills) 
a. Membentuk peserta didik menjadi Spesialis Bedah Saraf yang mempunyai kompetensi 

dalam hal: 
i. Profesionalisme 

ii. Kemampuan komunikasi verbal dan non verbal 
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iii. Kemampuan bertindak sebagai konsultan bagi dokter/ dokter spesialis yang lain, 
pekerja kesehatan, dan masyarakat. 

iv. Kemampuan manajerial dalam melakukan koordinasi antar disiplin ilmu. 
v. Kemampuan memberikan pelayanan dan pendidikan/ penyuluhan sesuai 

bidangnya dan kegiatan lain yang terkait. 
vi. Kesiapan untuk mengembangkan diri dan selalu siap mengikuti kemajuan baik 

dalam hal pengetahuan maupun ketrampilan sesuai dengan kemajuan bidang 
ilmu melalui pendidikan berkelanjutan dan penelitian di bidangnya. 

4. Sikap & Perilaku Dalam Berkarya (Attitude) 
Membentuk peserta didik menjadi Spesialis Bedah Saraf yang:  
a. Mempunyai sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam menyelesaikan 

masalah bedah saraf yang paling umum ditemukan di masyarakat Indonesia. 
b. Mampu mengenal, menganalisis, merumuskan dan menyusun prioritas masalah bedah 

saraf yang ada di ruang lingkup kerjanya. 
c. Mampu membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang 

terkait dengan pelayanan dan pendidikan di lingkup kerjanya untuk memecahkan 
masalah yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 

d. Mampu untuk bekerja sama antar spesialis yang sama, multi disiplin dan pekerja 
kesehatan dan non-kesehatan yang lain untuk dapat menyelenggarakan pelayanan 
bedah saraf yang sesuai dengan standar profesi yang disyaratkan oleh Standar Profesi 
Bedah Saraf. 
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III. PENYELENGGARA, WAKTU, DAN METODE PENDIDIKAN 
A. PENYELENGGARA PENDIDIKAN 

Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah Saraf adalah Departemen Bedah 
Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo yang dikelola oleh Ketua 
Program Studi Ilmu Bedah Saraf dibantu oleh Sekretaris Program Studi. 
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diusulkan oleh Departemen Bedah Saraf 
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo dan diangkat melalui Surat 
Keputusan Rektor Universitas Airlangga. 
Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi secara otomatis akan menjadi anggota 
Kolegium Ilmu Bedah Saraf. Kolegium Ilmu Bedah Saraf bertindak sebagai wadah Pendidikan 
Profesi Spesialis Ilmu Bedah Saraf dan penyelenggara Ujian Board Nasional Bedah Saraf. 
Tentang Tugas dan Kewenangan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi akan 
dijabarkan lebih lanjut pada Bab berikutnya. 

 
B. WAKTU PENDIDIKAN 

Waktu Pendidikan Spesialis-1 Ilmu Bedah Saraf minimal adalah 11 semester terhitung sejak 
tanggal mulai masa studi. Program MKDU (Materi Kuliah Dasar Umum) yang diadakan oleh 
Tim Koordinasi Pendidikan Spesialis-1 bersama Bidang Pendidikan dan Pelatihan tidak 
terhitung sebagai masa pendidikan. 
Pendidikan Spesialis-1 Bedah Saraf secara garis besar meliputi: 1) Pendidikan Bedah Dasar 
selama 12 bulan (2 semester); dilanjutkan 2) Pendidikan Bedah Saraf dasar dan lanjutan 
selama 9 semester. 
 

C. METODE PENDIDIKAN 
Metode pendidikan yang digunakan adalah analitis sistematis, memecahkan masalah dan 
berbasis bukti (evidence based medicine). Program pendidikan berbasis teori dan praktek 
yang komprehensif, dan diselenggarakan melalui tahapan : 
1. Pengayaan: berisikan pendidikan teori dan pengetahuan dasar. 
2. Magang: merupakan latihan mengintegrasikan teori dan praktek. 
3. Mandiri: melatih kemampuan melakukan sintesa dan praktek yang bertanggung jawab. 
Materi dan isi pendidikan didasari Kurikulum Nasional Pendidikan Spesialis Bedah Saraf dan 
disesuaikan dengan kondisi lokal institusi pendidikan (Kurikulum Institusional) tanpa 
mengurangi kompetensi yang disyaratkan oleh Kurikulum Nasional. Isi dan materi 
pendidikan selengkapnya diuraikan pada bab berikutnya. 
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IV. PENERIMAAN DAN SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN 
A. SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK 

Pendaftaran dan administrasi seleksi calon peserta didik, mengikuti alur yang telah 
ditentukan KKI, melalui Kolegium. 
Setelah semua syarat diperiksa dan memenuhi syarat untuk tahap seleksi, berkas dikirim ke 
Pusat Pendidikan terkait, dalam hal ini Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo, Surabaya 
Proses dan kebijakan seleksi lebih lanjut akan ditentukan oleh Pusat Pendidikan yang 
bersangkutan dalam hal ini Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga – RSU dr. Soetomo, Surabaya bersama dengan Universitas Airlangga 
 

B. SYARAT MENGIKUTI SELEKSI PENDIDIKAN SPESIALIS 
Syarat umum mengikuti seleksi pendidikan spesialis bedah saraf: 
1. Telah dinyakatan lulus sebagai dokter umum dengan menunjukkan bukti ijasah dokter 

yang syah dan diakui di negara Republik Indonesia. 
2. Melengkapi formulir pendaftaran beserta persyaratan administratif lainnya sesuai 

ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia. 
3. Sehat jasmani dan rohani 
4. Tidak sedang atau pernah tersangkut tindak pidana atau sedang menjalani masa 

hukuman. 
5. Bagi peserta yang sedang menjalani pendidikan spesialis di tempat lain diharuskan untuk 

melampirkan surat pengunduran diri resmi yang diketahui oleh Ketua Program Studi di 
tempat tersebut. 

 
C. KEBIJAKAN DAN PROSES SELEKSI 

Proses seleksi meliputi: 
1. Tes Potensi Akademik 
2. Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) 
3. Tes Kemampuan Akademik Umum 
4. Tes Kemampuan Akademik Khusus 
5. Tes Kesehatan 
6. Psikotest dan tes Psikiatri untuk gangguan kejiwaan terselubung 
7. Wawancara dengan seluruh staf pengajar di Departemen Bedah Saraf Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo, Surabaya 
 
Kebijakan seleksi: 
1. Seleksi diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu bulan Maret-April dan September-

Oktober. 
2. Peserta yang mengirimkan berkas setelah diadakan proses seleksi, akan diikutkan dalam 

preiode seleksi berikutnya. 
3. Peserta yang berasal dari PNS non-Departemen Pendidikan Nasional harus telah 

mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Rumah Sakit dan Kepala Dinas dimana yang 
bersangkutan bekerja dan akan kembali bekerja setelah lulus.  
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4. Peserta yang berasal dari PNS Departemen Pendidikan Nasional harus telah mendapat 
persetujuan tertulis dari: 1)Ketua Departemen dimana yang bersangkutan bekerja; 2) 
Ketua Departemen Bedah Saraf (bila ada) dimana yang bersangkutan akan bekerja 
setelah lulus. Kedua surat tersebut harus diketahu oleh Dekan Fakultas Kedokteran 
tempat calon peserta didik bekerja. 

5. Mereka yang diterima sebagai peserta didik spesialis bedah saraf di Departemen Bedah 
Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo, Surabaya harus 
menandatangani kontrak perjanjian dengan departemen. 

6. Bagi mereka yang dinyatakan “dipertimbangkan” tetapi belum dapat diterima, diberi 
kesempatan satu kali lagi untuk mengikuti seleksi dengan mengikuti prosedur 
pendaftaran dari awal. 

7. Bagi mereka yang dinyatakan tidak diterima, maka nama yang bersangkutan akan 
dikirim ke Kolegium Bedah Saraf Indonesia dan tidak dapat mengikuti seleksi lagi untuk 
pendidikan spesialis bedah saraf di manapun di Indonesia. 

 
D. SYARAT DITERIMA SEBAGAI PESERTA DIDIK 

Syarat diterima sebagai peserta didik adalah: 
1. Lulus ujian seleksi yang diadakan oleh Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo, Surabaya. 
2. Lulus ujian seleksi dan rapat Tim Penerimaan Peserta Didik Universitas Airlangga. 
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V. ISI DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN 
A. ISI PENDIDIKAN 

1. Ilmu bedah saraf mencakup semua tindakan yang memerlukan pengobatan secara bedah 
atau potensial memerlukan pembedahan, terhadap kelainan yang potensial ataupun 
telah mengakibatkan gangguan susunan saraf. 

2. Termasuk dalam isi pendidikan adalah pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), 
pemahaman perilaku (attitude): 

a. Ilmu kedokteran dasar yang menunjang ilmu bedah saraf. 
b. Ilmu bedah saraf yang sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. 
c. Ilmu pengetahuan di luar kompetensi yang ditentukan, diajarkan pengetahuan 

dasar untuk dapat dikembangkan di kemudian hari. 
3. Kemampuan dalam melakukan komunikasi dan memberikan penyuluhan di bidang bedah 

saraf. 
4. Isi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf dituangkan di dalam Kurikulum Nasional 

Pendidikan Bedah Saraf (KNPBS) yang disusun oleh KBSI (lihat Lampiran 1). 
5. Pelaksanaan isi pendidikan dipantau melalui Log Book. 
6. Evaluasi pencapaian isi pendidikan dilakukan secara berkala. 

 
 

B. PELAKSANAAN PENDIDIKAN 
Pendidikan Spesialis Bedah Saraf dilakukan beberapa tahapan: 
1. TAHAP BEDAH DASAR 

a. Tahap Bedah dasar dikelola oleh Forum Bersama Ilmu Bedah (Forbes) yang 
anggotanya adalah Ketua Program Studi semua Departemen Bedah. 

b. Segala hal yang menyangkut sistem kerja, ijin, dan hal terkait yang menyangkut 
kegiatan pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di Forbes. 

c. Setiap peserta didik akan menjalani rotasi di semua semua departemen bedah 
sesuai dengan lama masa putaran yang diputuskan oleh Forbes dan mengacu 
kepada kesepakatan Kolegium Bedah. 

d. Selama di bedah dasar, peserta didik spesialis yang masih berstatus Jaga IA dan IB 
diberi kesempatan untuk magang dan mengikuti putaran jaga di Departemen Bedah 
Saraf dengan syarat tidak mengganggu proses pendidikan di Bedah Dasar. Jadwal 
dan tanggung jawab akan diatur oleh chief residen dan diketahui oleh Ketua 
Program Studi. 

2. TAHAP BEDAH SARAF DASAR 
a. Pendidikan Bedah Saraf Dasar dimulai sejak jaga bimbingan (IC). Jaga Bimbingan 

dilaksanakan selama minimal 3 bulan, dan proses evaluasi dilakukan secara terus 
menerus untuk menilai pengetahuan, sikap, dan psikomotor hingga dinyakatan layak 
naik ke Jaga II. 

b. Jaga Bimbingan terutama belajar dan bertanggungjawab terhadap 
kegawatdaruratan di bedah saraf, termasuk tetapi tidak terbatas pada neurotrauma, 
CVA perdarahan, hidrosefalus, dan lesi lain yang menyebabkan kenaikan Tekanan 
Intrakranial yang membutuhkan pertolongan emergensi untuk menyelamatkan jiwa. 

c. Tahap berikut setelah peserta didik dinyatakan lulus dan naik menjadi Jaga II 
adalah bedah saraf dasar yang berisi ilmu pendukung bedah saraf antara lain: 
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Neuroradiologi, Neurologi Dasar, Neuropathologi, dan Neurosurgical 
Intensive Care. 

 
3. TAHAP BEDAH SARAF LANJUT 

a. Tahap bedah saraf lanjut meliputi beberapa tahap yang telah ditetapkan dalam 
beberapa seksi di bidang bedah saraf, yaitu: 

i. Tahap Bedah saraf Pediatri/ Infeksi SSP di Seksi Bedah Saraf Pediatri/ Infeksi 
Susunan Saraf Pusat 

ii. Tahap Neuro spine di Seksi Neuro-spine 
iii. Tahap Neuroonkologi I di Seksi Neuroonkologi 
iv. Tahap Neurovaskuler I di Seksi Neurovaskuler 
v. Tahap Neuroonkologi II di Seksi Neuroonkologi  

vi. Tahap Neurovaskuler II di Seksi Neurovaskular 
vii. Tahap Fungsional di Seksi Bedah saraf Fungsional 

b. Lama setiap putaran di masing-masing seksi adalah 3 – 4 bulan. Tanggung jawab 
selama putaran di masing-masing dijabarkan pada Bab Tanggung Jawab Residen dan 
Lampiran tentang Panduan di masing-masing seksi. 

c. Untuk setiap tahap akan dilakukan evaluasi baik pengetahuan, sikap, dan 
psikomotor selama bertugas di seksi yang bersangkutan. 

d. Setelah menyelesaikan semua tahapan di masing-masing seksi, yang bersangkutan 
dapat mengikuti ujian chief dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan yang 
diuraikan di bawah. 
 

4. PENELITIAN/ KARYA AKHIR DAN KARYA TULIS 
a. Setiap residen yang dididik di Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo, Surabaya wajib membuat minimal 1 (satu) 
karya akhir berupa penelitian sebagai syarat kelulusan sebagai ahli bedah saraf. 

b. Judul penelitian dapat dipilih oleh residen yang bersangkutan setelah disetujui oleh 
pembimbing dan Ketua Program Studi (KPS) atau mengambil salah satu judul yang 
telah disetujui oleh Departemen sesuai Pohon Penelitian Departemen. 

c. Pembimbing akan ditentukan oleh Ketua Program Studi pada saat yang 
bersangkutan telah naik menjadi Jaga II. 

d. Apabila penelitian memerlukan kerjasama dengan Departemen lain dengan 
konsekuensi pembimbing lebih dari satu dan terkait dengan Departemen lain, maka 
yang bersangkutan harus segera memberitahu dan mendiskusikan dengan 
pembimbing di bedah saraf dan KPS. 

e. Judul penelitian harus ada selambat-lambatnya pada saat yang bersangkutan berada 
pada tahap Bedah Saraf pediatri/ Infeksi SSP. 

f. Penelitian adalah salah satu syarat naik menjadi chief residen dan harus telah selesai 
dan disajikan sebelum peserta didik menyandang jabatan Chief Residen. 

g. Selain Karya Akhir Penelitian, peserta didik juga diwajibkan untuk membuat Karya 
Tulis lain yang dapat dipilih dalam bentuk penelitian mini, laporan kasus serial, 
laporan kasus, telaah pustaka, meta analisis atau bentuk tulisan ilmiah lain. Jumlah 
minimal karya tulis selain Karya Akhir adalah 2 buah, dan harus dipresentasikan di 
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forum nasional atau internasional, atau pernah dipublikasikan di jurnal yang diakui 
oleh Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSU dr. 
Soetomo, Surabaya. 

 
5. CHIEF RESIDEN 

a. Syarat untuk menjadi Chief Residen adalah: 
i. Telah menyeleseaikan Hasil Karya Akhir/ Penelitian 
ii. Telah menyelesaikan ujian chief residen 

iii. Telah menyelesaikan 2 karya tulis/ referat yang disyaratkan (tidak 
termasuk yang dibuat pada saat di Bedah Dasar) 

iv. Telah dianggap mampu dan memadai pengetahuan, sikap, dan 
psikomotor klinisnya. 

b. Hak dan kewajiban chief residen: 
i. Berkewajiban untuk membantu staf/ supervisor mengatur jadwal 

operasi di Gedung Bedah Pusat Terpadu. 
ii. Berkewajiban untuk membantu staf/ supervisor mengelola pelayanan 

gawat darurat di Instalasi Rawat Darurat. 
iii. Berkewajiban untuk membantu staf/ supervisor mengelola pelayanan 

gawat darurat di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan. 
iv. Membantu mengelola dan mengatur jadwal tugas residen di 

bawahnya (Jaga I dan Jaga II). 
v. Menerima konsultasi dari residen di bawahnya. 

vi. Memberi arahan dan belajar menjadi clinical instructor bagi residen di 
bawahnya. 

vii. Melakukan pengawasan terhadap residen di bawahnya termasuk 
menjatuhkan morbiditas (bila dianggap perlu). 

viii.  Mengikuti operasi dan kasus khusus atau sulit. 
ix. Menyiapkan diri untuk ujian nasional/ board. 
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VI. SISTEM EVALUASI 
Penilaian terhadap peserta didik dilakukan secara terus menerus dengan beberapa tahap 
dan cara penilaian yang masing-masing akan dipertimbangkan dalam proses pendidikan. Hal 
yang dinilai dan cara penilaian selama pendidikan adalah sebagai berikut: 
1. Pendidikan Bedah Dasar 

a. Penilaian selama pendidikan bedah dasar dilakukan oleh Forum Bersama Bedah 
Dasar yang terdiri dari kumpulan Ketua Program Studi dari seluruh Departemen 
Bedah. 

b. Penilaian berupa ujian tertulis dilakukan pada setiap akhir putaran dan dilakukan 
secara bersamaan di Departemen Bedah. 

c. Penilaian karya tulis (referat) selama di bedah dasar dilakukan setelah ada 
persetujuan dari pembimbing masing-masing dan harus sudah selesai sebelum 
berakhirnya masa putaran keseluruhan di bedah dasar. 

d. Bagi mereka yang tidak lulus ujian tulis diwajibkan untuk mengulang putaran di 
seksi tersebut. 

e. Bagi mereka yang tidak mampu menyelesaikan karya tulis tepat waktu, diberikan 
kesempatan waktu tambahan untuk menyelesaikan karya tulis, dengan catatan 
tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya (Pendidikan Bedah Saraf Dasar 
tahap Jaga Bimbingan/ IC). 
 

2. Pendidikan Bedah Saraf Dasar 
a. Penilaian Jaga Bimbingan meliputi penilaian aspek Pengetahuan, Sikap, dan 

Psikomotor. Metode penilaian dengan cara ujian tulis, ujian kasus, penilaian 
terhadap tanggung jawab, dan pelaksanaan 

b.  Penilaian Bedah Dasar selama rotasi di Departemen Radiologi, Departemen Ilmu 
Penyakit Saraf, dan Departemen Anestesi dan Reanimasi (untuk Perawatan 
Intensif) diserahkan kepada masing-masing departemen tersebut di atas yang 
hasilnya dikirimkan kepada Ketua Program Studi Ilmu Bedah Saraf. 

c. Peserta didik yang dinyatakan tidak lulus di departemen terkait di atas, 
diharuskan mengulang putaran di departemen tersebut dan mengikuti ujian 
ulangan, kecuali ditentukan lain. 

d. Hasil setiap ujian tahapan akan dicatat dalam Log Book/ Catatan Kemajuan 
Pendidikan. 

 
3. Pendidikan Bedah Saraf Lanjutan 

a. Penilaian Bedah Saraf Lanjutan dilakukan setelah peserta didik lulus pendidikan 
bedah saraf dasar. 

b. Penilaian dilakukan sesuai dengan Tahapan yang telah ditetapkan (lihat bab Isi 
dan Pelaksanaan Pendidikan) dengan cara: 

i. Ujian tertulis 
ii. Ujian penyelesaian kasus (case solving) 
iii. Penilaian tanggung jawab sesuai dengan tahapan/ seksi. 
iv. Penilaian terhadap tugas yang diberikan 
v. Penilaian terhadap ketrampilan/ psikomotor baik dalam hal persiapan 

pasien, tindakan operasi, perawatan pasca operasi dini dan lanjutan. 
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c. Penilaian dilakukan di akhir masa putaran tahapan dan dilakukan oleh penilai 
yang ditunjuk dari masing-masing seksi terkait. Laporan dari penilai dikirimkan 
kepada Ketua Program Studi. 

d. Hasil penilaian dinyatakan dalam rentang angka antara 40 hingga 80 dan 
ditentukan nilai ambang kelulusan adalah 65. 

e. Peserta didik dapat diuji untuk suatu tahapan teori bila ia telah dinyatakan lulus 
tahapan sebelumnya. 

f. Peserta didik yang dinilai tidak lulus untuk suatu tahapan teori,diberi 
kesempatan mengulang ujian tahapan yang sama 1 (satu) kali lagi dengan 
penguji yang sama dalam jarak waktu 2 minggu setelah ujian pertama. 

g. Peserta didik yang dinilai tidak lulus untuk kedua kalinya dengan penguji yang 
sama pada suatu tahapan teori,diberi kesempatan mengulang ujian tahapan 
yang sama 1 (satu) kali lagi dengan Ketua Program Studi (KPS) atau penguji lain 
yang ditunjuk oleh KPS dalam jarak waktu 1 bulan setelah ujian sebelumnya. 

h. Apabila peserta didik masih belum mampu lulus tahapan tertentu setelah ujian 
ketiga, maka yang bersangkutan akan dimasukkan dalam Ujian Komisi yang akan 
diuji oleh panel penguji terdiri dari seluruh staf penilai di Departemen Bedah 
Saraf FK Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo. 

i. Peserta didik yang belum lulus ujian tahapan teori belum berhak untuk 
mengajukan bimbingan operasi atau tindakan ketrampilan yang sesuai untuk 
tahapan yang lebih tinggi. 

j. Evaluasi afektif dilakukan secara terus menerus meliputi ketaatan pada etika 
kedokteran, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, 
pelaksanaan tugas, kemampuan menciptkana hubungan kerja yang baik dengan 
semua personil yang terkait dalam pendidikan, serta peran serta aktif dalam 
proses pendidikan mahasiswa. Evaluasi afektif ini tidak mempunyai nilai angka, 
tetapi menjadi bahan pertimbangan untuk kemajuan pendidikan, terutama 
untuk menempatkan seorang peserta didik sebagai residen bermasalah atau 
tidak (lihat Bab Residen Bermasalah). 

k. Penilaian terhadap ketrampilan/ psikomotor tidak memiliki nilai angka dan 
dilakukan secara terus menerus. Meliputi kemampuan klinis sebagai seorang 
calon ahli bedah saraf termasuk tata cara pemeriksaan yang benar (lege artis), 
menegakkan diagnosis, merencanakan dan menginterpretasikan pemeriksaan 
tambahan, kecermatan dan ketelitian dalam pelaporan dan pencatatan 
dokumen medik, dan proses pengelolaan pasien. 

l. Hasil setiap ujian tahapan akan dicatat dalam Log Book/ Catatan Kemajuan 
Pendidikan. 

 
4. Penilaian Karya Tulis 

a. Penilaian Karya Tulis berupa referat di Pendidikan Bedah Dasar, Bedah Saraf 
Dasar dan Bedah Saraf Lanjutan dilakukan dengan cara presentasi terbuka 
dengan dihadiri oleh pembimbing, staf lain dan peserta didik lainnya. Waktu dan 
tempat menyesuaikan. 

b. Peniaian Karya Tulis berupa Karya Akhir dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap 
penilaian Proposal Karya Akhir dan Hasil Karya Akhir. Penilaian dipimpin oleh 
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pembimbing utama dan dihadiri oleh panel penilai yang teridir dari pembimbing 
dari departemen lain yang terkait (bila ada) dan pembimbing metodologi dan 
statistik, serta seluruh staf terkait dan undangan. 

c. Hasil penilaian dapat berupa: 
i. Diterima 
ii. Diterima dengan perbaikan kecil (redaksional, non substansial) 

iii. Diterima dengan perbaikan substansial 
iv. Tidak diterima 

d. Penelitian dapat dilakukan setelah Proposal Karya Akhir diterima, atau telah 
dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan disetujui oleh seluruh pembimbing 
dan panel penilai. 

e. Proposal dan Hasil karya akhir yang dinyatakan diterima dengan perbaikan 
substansial harus diperbaiki sesuai rekomendasi dan dinilai ulang 

f. Proposal yang dinyatakan tidak diterima harus diubah dan dinilai ulang. 
g. Hasil Karya yang dinyatakan tidak diterima harus diulang proses penelitiannya 

sesuai rekomendasi dari pembimbing dan panel penilai untuk kemudian dinilai 
ulang. 

 
5. Penilaian Ujian Akhir Institusional 

a. Ujian akhir institusional (lokal) dilakukan di Departemen Bedah Saraf FK 
Universitas Airlangga – RSU dr. Soetomo dan dipimpin oleh Ketua Program Studi. 

b. Penilaian dilakukan secara tertulis dan/ atau diskusi langsung (oral review). 
c. Nilai ambang kelulusan ditetapkan adalah 70. 
d. Ujian akhir institusional (lokal) ini adalah prasyarat untuk mengikuti ujian Akhir 

Nasional. Bagi mereka yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang 
sesuai batas waktu yang ditentukan. 

 
6. Penilaian Ujian Akhir Nasional (Ujian Board Kolegium Bedah Saraf) 

1. Berbentuk Uji Kompetensi yang diselenggarakan secara nasional oleh Kolegium 
Bedah Saraf Indonesia (KBSI). 

2. Materi mengacu pada tujuan dan isi Pendidikan. 
3. Angka Kelulusan ditetapkan oleh KBSI. 
4. Kelulusan dari Ujian Akhir akan dinyatakan dalam predikat,yang disesuaikan 

dengan angka kelulusan. 
5. Peserta didik yang tidak lulus dari ujian berkala atau ujian akhir, diberi 

kesempatan untuk memperbaiki. 
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VII. TANGGUNG JAWAB RESIDEN 
Tanggung Jawab residen meliputi beberapa hal antara lain: 
1. Tanggung jawab pelayanan sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat 

a. Tanggung jawab di Instalasi Gawat Darurat meliputi pelayanan operatif dan non 
operatif terhadap pasien bedah saraf baik yang datang secara primer maupun 
konsultasi dari departemen lain. 

b. Pelayanan non operatif meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik umum dan 
neurologis, pemeriksaan tambahan yang diperlukan, mencatat problem yang 
ditemukan, membuat analisis, mengambil kesimpulan, menetapkan diagnosis, dan 
usulan rencana selanjutnya baik untuk pasien baru di kamar terima maupun pasien 
yang rawat inap di Instalasi Rawat Darurat (ROI/ NICU). 

c. Pelayanan operatif meliputi persiapan pasien pra operasi, peri-operatif, tindakan 
operasi baik bimbingan, di bawah supervisi, maupun mandiri, dan perawatan pasca 
operasi dini hingga lanjutan. Operator mandiri bertanggung jawab penuh terhadap 
morbiditas dan mortalitas pasien dengan diback-up oleh staf senior jaga. 

d. Setiap pasien harus didiskusikan dengan chief residen dan senior jaga. 
2. Tanggung jawab pelayanan di Instalasi Rawat Inap 

a. Pelayanan di instalasi rawat inap meliputi pelayanan pemeriksaan dan perawatan 
rutin di ruangan, observasi rutin, membuat instruksi perawatan, mengirim atau 
menjawab konsultasi dengan departemen lain bila diperlukan. 

b. Setiap tindakan atau follow up harus didokumentasikan di dalam rekam medis secara 
benar, lengkap dan jelas. 

c. Menyiapkan pasien praoperasi sebaik mungkin. 
d. Pengetahuan tentang pasien yang dirawat dan rencana untuk setiap tahap 

perawatan harus dikuasai dengan baik. 
e. Setiap pasien dan kemajuannya harus didiskusikan dengan chief residen dan senior di 

seksi terkait. 
f. Melengkapi dokumen rekam medik untuk pasien yang keluar rumah sakit dan 

membuat resume untuk diperiksa oleh supervisor. 
3. Tanggung jawab pelayanan di Instalasi Rawat Jalan 

a. Memeriksa dan membuat catatan klinis pasien bedah saraf  di poli rawat jalan. 
b. Konsultasi pasien dengan senior yang berwenang. 
c. Melakukan rekapitulasi pasien rawat jalan di buku poli bedah saraf. 
d. Melakukan pencatatan yang diperlukan terkait kegiatan di poli rawat jalan. 

4. Tanggung jawab pelayanan di Instalasi Bedah Pusat 
a. Memastikan kesiapan pasien yang akan dilakukan operasi termasuk alat atau 

implan. 
b. Menyiapkan pasien di ruang operasi, mulai peri-operasi, posisi pasien, disinfeksi. 
c. Operasi mandiri: bertanggung jawab penuh terhadap pra-operasi, durante operasi 

dan pasca operasi. Bertanggung jawab penuh terhadap morbiditas dan mortalitas yg 
terjadi dengan back up senior/ supervisor. 

d. Operasi bimbingan: harus memastikan senior bedah saraf  yg bersangkutan siap dan 
dapat mendampingi. Bertanggung jawab terhadap proses pra-operasi dan pasca 
operasi, konsultasi dengan senior bila terjadi morbiditas atau mortalitas. 

e. Asisten operasi: sesuai instruksi dari senior/ supervisor bedah saraf. 
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f. Tanggung jawab pemantauan pasien di ICU Instalasi Bedah Pusat secara berkala 
(tugas dokter jaga). 

5. Tanggung jawab sebagai dokter jaga 
a. Melakukan tugas jaga sesuai pos jaga yang ditetapkan mulai jam 07.00 pagi 

hingga 07.00 esok paginya (24 jam). 
b. Tugas jaga diatur oleh chief residen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan 

Kepala Departemen. 
c. Tidak diijinkan untuk bertugas jaga selama 2 hari atau lebih berturut-turut. 
d. Melakukan pemeriksaan hingga membuat rencana terapi dan harus didiskusikan 

dengan chief residen dan senior/ supervisor jaga. 
e. Pada saat pergantian tugas jaga harus dilakukan serah terima pasien secara jelas. 
f. Melaporkan dan mendiskusikan kasus selama tugas jaga pada Laporan pagi 

dengan senior/ supervisor laporan pagi. 
g. Berkoordinasi dengan residen yang putaran di seksi tentang pasien baru atau 

pasien yang bermasalah pada saat yang bersangkutan jaga. 
6. Tanggung jawab pencapaian kompetensi 

a. Setiap peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk memperkaya 
pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan pasien di tempat tugasnya 
dengan cara belajar mandiri dari sumber-sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan, dan diskusi kasus. 

b. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab kompetensi tertentu ini pada tiap 
tahapnya akan mengakibatkan kemunduran atau kelambatan dalam masa studi 
hingga pemberian sangsi. 

7. Tanggung jawab sebagai clinical instructor 
a. Residen diberi kesempatan mengembangkan dirinya sebagai penyedia informasi 

dan melakukan proses belajar mengajar terutama pada dokter muda sesuai 
kompetensi dan wewenang yang diberikan di bawah supervisi staf pengajar/ 
supervisor.   

8. Tanggung jawab pengembangan diri 
a. Pengembangan diri dilakukan dengan mengikuti kegiatan ilmiah baik di dalam 

maupun luar negeri, baik sebagai peserta atau penyaji. 
b. Peserta didik diwajibkan untuk tampil pada kegiatan ilmiah bedah saraf nasional 

atau internasional sebagai penyaji minimal 2 kali selama masa studi. 
c. Waktu, frekuensi dan lamanya diatur oleh Ketua Program Studi (lihat Bab 

tentang Ijin meninggalkan tugas). 
d. Pembiayaan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut ditanggung terutama oleh 

peserta didik yang bersangkutan. 
9. Tanggung jawab khusus selama putaran di Bedah Saraf Dasar 

a. Menyiapkan diskusi Neurologi-Neuroradiologi-Neurosurgery-Neuropatologi. 
 

10. Tanggung jawab sebagai Chief Residen: telah diuraikan di Bab Isi dan Pelaksanaan 
Pendidikan. 
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VIII.  IJIN MENINGGALKAN TUGAS 
A.  IJIN SAKIT 

Ketentuan ijin sakit adalah berikut: 
1. Jenis sakit yang diijinkan adalah: 1) sakit berat yang menyebabkan yang bersangkutan 

tidak dapat melaksanakan tugas; 2) penyakit menular yang dapat menyebar bila yang 
bersangkutan melakukan kegiatan; 3) kecelakaan yang menyebabkan terlukanya 
anggota tubuh sehingga tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya atau harus 
tirah baring lama. 

2. Lama ijin sesuai dengan lama pengobatan penyakit bersangkutan dan harus disertai 
dengan keterangan dokter. 

3. Bila lama ijin 1 bulan atau lebih dihitung secara akumulatif bersama ijin keperluan 
keluarga dalam 1 tahun maka yang bersangkutan ditunda proses kenaikan tahapannya 
selama 1 bulan atau lebih sesuai lamanya masa ijin. 

4. Surat ijin ditujukan kepada Ketua Program Studi dan dicatat dalam Catatan Kemajuan 
Pendidikan. 
 

B. IJIN MELAHIRKAN 
1. Bagi residen wanita diijinkan untuk meninggalkan tugas karena melahirkan selama-

lamanya 3 bulan. 
2. Konsekuensi dikeluarkannya ijin adalah penundaan masa studi sesuai lamanya lamanya 

meninggalkan tugas. 
3. Ijin disampaikan kepada Ketua Program Studi (KPS) selambat-lambatnya 2 minggu 

sebelum masa ijin. 
 

C. IJIN KEPERLUAN KELUARGA 
1. Pemberian ijin dimungkinkan bila ada keperluan keluarga baik yang mendadak ataupun 

terencana. Yang termasuk keperluan keluarga terencana adalah: 1) Pernikahan/ 
pertunangan atau acara sejenis dari peserta didik; 2) Pernikahan saudara sekandung. 
Yang termasuk keperluan keluarga mendadak adalah: 1)Kematian salah satu anggota 
keluarga,mial istri/suami atau anak; 2)kematian orang tua kandung; 3)kecelakaan atau 
sakit berat mendadak anggota keluarga terdekat, misal suami/ istri atau anak. 

2. Untuk keperluan keluarga yang terencana, ijin harus disampaikan kepada KPS selambat-
lambatnya 2 minggu sebelum masa ijin dengan melampirkan bukti (undangan,surat 
keterangan dirawat istri/ suami/ anak, atau surat kematian), atau akan mengakibatkan 
kegagalan dikeluarakannya ijin. 

3. Masa ijin yang diperbolehkan adalah total 2 minggu dalam 1 tahun periode pendidikan, 
dan dihitung secara akumulatif dengan ijin sakit. Total masa ijin lebih dari 2 minggu akan 
memberikan konsekuensi pengunduran ujian tahapan sesuai lama masa ijin. 

 
D. IJIN KEGIATAN ILMIAH 

1. Yang termasuk kegiatan ilmiah adalah: 1)Simposium/ workshop/ seminar ilmiah yang 
berkaitan dengan bedah saraf; 2)Short course atau fellowship di bidang bedah saraf. 

2. Berlaku baik sebagai peserta maupun penyaji. Ijin harus disampaikan selambat-
lambatnya 2 minggu kepada KPS dilampiri bukti registrasi atau undangan. 
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3. Lama ijin untuk simposium/ workshop/ seminar ilmiah yang berkaitan dengan bedah 
saraf adalah 10 hari dalam 1 tahun. 

4. Untuk short course/fellowship, lama ijin yang diperbolehkan adalah 1 bulan. 
Perkecualian diberikan bila yang bersangkutan melaksanakan fellowship karena 
ditugaskan oleh Departemen Bedah Saraf dalam hal ini diwakili oleh KPS. 

 
E. IJIN LIBUR NASIONAL/ CUTI BERSAMA 

1. Ijin libur nasional/ cuti bersama yang dimaksud adalah libur panjang pada hari besar 
nasional seperti Hari raya Idul Fitri dan Natal/ Tahun Baru. 

2. Pemberian ijin diatur oleh chief residen bersama KPS untuk menjaga tetap terjaganya 
pelayanan saat libur panjang. 

3. Lamanya ijin diatur oleh chief dan KPS sesuai masa cuti bersama yang ditetapkan 
pemerintah. 

 
F. IJIN MELAKSANAKAN IBADAH 

1. Ibadah yang dapat diberikan ijin meninggalkan tugas adalah: 1) ibadah haji atau umroh; 
2)hari raya keagamaan sesuai agama masing-masing. 

2. Lamanya ijin disesuaikan dengan lamanya ibadah yg dilaksanakan. 
3. Ijin harus disampaikan kepada KPS selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa ijin. 
4. Untuk ibadah yang memerlukan waktu yang lama seperti haji akan diperhitungkan 

pengunduran ujian tahapan sesuai lama ijin 
 

G. PERHITUNGAN AKUMULATIF IJIN 
Perhitungan akumulatif masa ijin dalam 1 tahun periode pendidikan dilakukan untuk 
menentukan perlu tidaknya penundaan ujian tahapan bagi yang bersangkutan, dan melihat 
pola manajemen waktu dari peserta didik yang bersangkutan. Berikut adalah ketentuan dan 
cara perhitungan ijin peserta didik. 

1. Ijin sakit + ijin keperluan keluarga ---- tidak boleh lebih dari 1 bulan atau akan 
dikenakan penundaan masa studi/ ujian tahapan 

2. Ijin melahirkan --- selama-lamanya 3 bulan; bila kurang dari 1 bulan diperbolehkan 
melanjutkan masa studi tanpa penundaan; bila lama ijin antara 1-3 bulan,akan 
diperhitungkan penundaan sesuai lama ijin. 

3. Ijin cuti bersama/ libur nasional + ijin ibadah --- selama-lamanya 1 minggu; bila lebih 
dari 1 minggu akan dijumlahkan bersama perhitungan poin 1 di atas dan mengikuti 
ketentuan poin satu di atas.  

 
H. MENINGGALKAN TUGAS TANPA IJIN 

Meninggalkan tugas tanpa ijin akan dikenakan sangsi attitude/ sikap. 
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IX. PEMBERIAN SANGSI 
Pemberian sangsi kepada peserta didik diatur dan dikategorikan sebagai berikut 
1. Sangsi Ringan 
2. Sangsi Sedang 
3. Sangsi Berat 
 
Cara pemberian sangsi dilakukan beberapa tahapan: 
1. Pemberian peringatan lisan 
2. Pemberian peringatan tertulis 
3. Pemberian skorsing sementara 

 
X. PEMBERIAN PENGHARGAAN 

Penghargaan kepada peserta didik dberikan bila yang bersangkutan: 
1. Mempunyai prestasi akademik di bidang ilmiah. 
2. Menunjukkan kinerja, sikap dan psikomotor yang sangat baik. 
3. Menunjukkan kecakapan dalam hal kompetensi yang diujikan dengan nilai 80 
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XI. PENGELOLAAN PESERTA DIDIK/ RESIDEN BERMASALAH 
Peserta didik/ Residen bermasalah dapat dikatakan akan selalu muncul dalam suatu kurun 
waktu pendidikan. Walaupun jumlahnya tidak banyak dan tidak selalu ada, tetapi mereka 
memerlukan perhatian dan bimbingan khusus untuk dapat lepas dari masalah dan 
melanjutkan pendidikannya sesuai tingkat kompetensi dan hasil yang ingin dicapai dalam 
proses pendidikan. 
Secara umum yang disebut residen bermasalah adalah mereka yang secara akademik 
mengalami hambatan sehingga tingkat kompetensi/ penampilannya (performance) jauh di 
bawah harapan/ tingkatannya yang dapat disebabkan oleh gangguan afektif, kognitif, 
struktural atau inter-personal (Quirk, 1994). 
Adalah tugas Ketua Program Studi untuk membantu residen bermasalah. Ada beberapa 
tahap atau stadium dalam menghadapi residen bermasalah. 
Hal-hal di bawah ini adalah sebagian dari masalah yang bila ditemukan pada residen dapat 
dianggap sebagai “bermasalah” dan dikenakan tindakan disiplin: 
a. Penampilan yang tidak memuaskan saat rotasi klinik, termasuk kurang pengetahuan, 

sikap dan psikomotor tentang perawatan pasien. 
b. Perilaku tidak jujur termasuk, tetapi tidak terbatas pada, manipulasi data 
c. Perilaku kriminal 
d. Perilaku tidak etis dan diluar susila kesopanan 
e. Ketidakpatuhan berulang terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit atau 

Departemen, misal tidak mengumpulkan Dokumen Rekam Medik tepat waktu, 
penghindaran tanggung jawab, melimpahkan tanggung jawab, mengerjakan tugas di luar 
kewenangan, dll. 

f. Penggunaan zat atau obat adiktif terlarang. 
g. Tindakan yang dapat membahayakan nyawa dan keselamatan pasien. 
h. Hal lain yang dianggap menyimpang dari kewajaran. 

 
 

TAHAP I 
Tahap I dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama dengan residen yang bermasalah untuk 
mendiskusikan masalah yang muncul dan menjadi bahan pertimbangan. Berikut adalah 
beberapa langkah yang dapat dilakukan pada Tahap I untuk menangani residen bermasalah: 
1. Menetapkan masalah 
2. Penetapan sasaran/ tujuan 
3. Merencanakan prosedur yang perlu diambil 
Langkah pertama, menetapkan masalah, dilakukan dengan tatap muka antara peserta didik 
dengan KPS untuk mengidentifikasi mengapa dan apa kendala yang dihadapi oleh peserta 
didik. Persepsi antara peserta didik dan KPS harus disamakan dahulu dan dikupas secara 
lebih luas untuk mengetahui bagaimana peserta didik berinteraksi dengan lingkungan 
pendidikannya. Proses ini akan menghasilkan suatu kelompok masalah yang dapat 
dikategorikan dalam gangguan afeksi, kognitif, struktural (baik oral maupun tertulis), dan 
hubungan antar manusia atau perilaku.  
Gangguan afektif dapat disebabkan oleh situasi pribadi dan kondisi psikologis antara lain 
rasa rendah diri, merasa terlalu banyak beban, takut gagal, depresi, rasa bersalah, cemas dan 
sebagainya. Perasaan yang kurang baik ini akan berimbas pada penampilan yang kurang baik 
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juga yang tampak sebagai penghindaran untuk belajar, kegagalan untuk menunjukkan 
penampilan yang baik, dan menarik diri. 
Gangguan kognitif yang sering ditemui adalah perasaan seolah pikirannya kosong (reduced/ 
empty mind) atau pikirannya terpecah-pecah (dispersed/ cluttered mind).  
Gangguan struktural muncul sebagai ketidakmampuan untuk mengatur waktu, tidak 
mempunyai kemampuan mengorganisir, dan disiplin belajar yang rendah. Yang terakhir 
adalah gangguan hubungan antar manusia yang dapat muncul akibat terlalu pemalu, 
kemampuan sosialisasi yang rendah, manipulatif atau memiliki sifat agresif. 
Langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan, yang dilakukan bersama antara residen 
dengan KPS. Umpan balik diupayakan untuk memberikan arah dan memantau kemajuan. 
Setelah kedua langkah tersebut dijalani dibuat rencana untuk mengatasi masalah yang 
ditemukan. Pemantauan secara berkala dilakukan, bila perlu dilakukan konsultasi dengan 
pihak lain yang lebih ahli untuk mengatasi masalah, misal psikiater, atau psikolog. Kemudian 
dibuat suatu “Kontrak Terapi” antara KPS dan residen yang bermasalah. Pada tahap ini 
residen masuk ke dalam periode Terapi Formal, yang dimonitor terus kemajuannya, dan 
umpan balik selalu diberikan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. 

 
TAHAP II 
Tahap II serupa dengan Tahap I hanya saja dilakukan oleh suatu Panel Komisi Program Studi 
yang di dalamnya termasuk Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, staf pengajar, 
pembimbing, dan penilai. Tahap II ini dilakukan bila Tahap I dinilai kurang memuaskan atau 
dianggap belum mampu menyelesaikan masalah yang muncul di tahap I. 

 
TAHAP III 
Bila Tahap II masih tidak dapat dilalui dengan baik, maka yang bersangkutan masuk ke dalam 
Tahap III atau percobaan (probation) selama lebih kurang 6 bulan, sebelum dapat disarankan 
untuk mengundurkan diri. Tahap percobaan atau probation ini memerlukan pengawasan 
yang lebih ketat dari KPS atau pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh KPS atau komite 
probation. Bila yang bersangkutan tetap gagal untuk melewati tahap probation ini, maka ia 
disarankan untuk mengundurkan diri 
Semua tahap di atas dilakukan dan dicatat secara tertulis di dalam catatan pendidikan dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai suatu kesepakatan. 
 

XII. KEBIJAKAN TENTANG PERBAIKAN PROGRAM DAN HAL YANG BELUM DITETAPKAN 
SEBELUMNYA 

 
 Pendidikan Kedokteran adalah sesuatu yang dinamis. Kemajuan yang ada dalam dunia 
pendidikan kedokteran akan diikuti dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Bukan tidak 
mungkin akan muncul hal-hal baru selama perjalanan pendidikan yang memerlukan tempat 
dalam buku panduan ini sesuai tahapan waktunya. Beberapa hal tersebut yang belum 
termuat dalam buku panduan ini akan ditambahkan sesuai dengan dinamika pendidikan 
tanpa terlepas dari tujuan dari pendidikan spesialis bedah saraf Indonesia untuk dapat 
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi profesi dan kolegium 
pendidikan besah saraf indonesia. 
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