
Pengantar

Pendidikan dokter merupakan pendidikan akademik profesional yang diselenggarakan di 
tingkat universitas. Pendidikan ini berbeda dengan pendidikan tinggi lainnya karena karakteristik 
lulusannya yang khas, yang haru memadukan ilmu, keterampilan, etika, moral, hukum dan 
budaya. Untuk itu diperlukan staf pengajar yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan 
kurikulum dan ilmu pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari World Federation of 
Medical Education (WFME) serta Undang-undangn No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 
yang mensyaratkan setiap dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat 
pendidik.

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka dikembangkanlah Program Studi Magister Pendidikan 
Kedokteran di FKUI yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI. 
Program ini diharapkan akan menghasilkan pakar ilmu pendidikan kedokteran yang memiliki 
kompetensi dalam dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang 
pendidikan kedokteran dan mampu mengembangkan kepakarannya tersebut.

Seorang staf pengajar fakultas kedokteran di masa datang adalah profesional -medical 
teacher- yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan program pendidikan dokter dan 
dokter spesialis. Staf pengajar fakultas kedokteran paling sedikit diharapkan dapat merancang 
kurikulum bidang kedokteran, menguasai metodologi mengajar, mampu melakukan evaluasi 
dan melakukan pengembangan program pendidikan dokter, serta dapat menjadi "the role 
model" yang baik.

Tujuan
Tujuan pendidikan adalah mendidik mahasiswa melalui serangkaian pengalaman belajar-
mengajar untuk menyelesaikan kurikulum pendidikan Magister Pendidikan Kedokteran.
Lulusan diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam bidang 
keprofesiannya sebagai magister pendidikan kedokteran yang mampu mengembangkan 
kurikulum pendidikan dokter (curriculum design skill), mengembangkan ilmu pendidikan 
kedokteran (research skill), melaksanakan pendidikan (curriculum delivery skill) dan melaksanakan 
evaluasi pendidikan (student evaluation dan program evaluation skill)

Selain itu, lulusab Magister Pendidikan Kedokteran FKUI memiliki profil sebagai medical teacher, 
innovator, researcher, dan educational leader.

No Modul Semester SKS

1 Materi dasar umum I
Filsafat ilmu pengetahuan dan etika pendidikan kedokteran 
Kemampuan berbahasa dan academi writting

1 2

2 Materi dasar umum II
Metodologi penelitian
Biostatistika dan komputer statistik

1 2

3 Materi dasar khusus I
Critical thinking
Psikologi pendidikan
Educational leadership

1 3

4 Materi dasar khusus II
Pengembangan kurikulum 
Belajar mengajar
Evaluasi hasil pendikan

1 3

5 Seminar 1 2

6 Critical thinking 2 2

7 Curriculum development and evaluation 2 2

8 Teaching and learning 2 2

9 Assesment and evaluation 2 2

10 Instructional material development and production 2 2

11 Seminar 2 2

12 Pengembangan program pendidikan institusi 3 3

13 Continuing education for personal & professional development 3 2

14 Student support & guidance 3 2

15 Mata ajaran pilihan
• Clinical teaching & assessment
• Pre-clinical assessment
• Attitude assessment
• Community-based curriculum
• Bio-psycho-social-cultural & medical ethics teaching
• Distance learning & e-learning

3 2

16 Penyusunan rancangan pengajaran 4 4

17 Penelitian (tesis) 4 5

Total SKS (4 semester) 42

Kompetensi Lulusan
Para lulusan Program Magister Pendidikan Kedokteran diharapkan akan memiliki kompetensi 
sebagai berikut:
1. Belajar-mengajar di perguruan tinggi dan institusi pendidikan dokter
2. Teori dasar pendidikan tinggi
3. Pengelolaan masalah pendidikan tinggi dan pendidikan kedokteran
4. Manajemen teknologi informasi dalam pendidikan kedokteran
5. Mawas diri dan belajar sepanjang hayat dalam pendidikan kedokteran
6. Riset dalam bidang pendidikan kedokteran 
7. Etik, moral, dan profesionalismen dalam pendidikan kedokteran

Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Kedokteran dikembangkan berdasarkan 7 (tujuh) 
kompetensi yang harus dipakai oleh lulusan Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran.

Bahan pembelajaran terbagi dalam bentuk satuan pembelajaran yang disebut modul, yang 
tersebar dalam 4 (empat) semester dengan bobot masing-masing modul tertuang dalam bentuk 
SKS (satuan kredit semester).



Evaluasi Hasil Belajar
Instrumen evaluasi yang digunakan akan disesuaikan dengan masing-masing modul. Umumnya, 
evaluasi dilaksanakan melalui penilaian tugas tertulis mahasiswa. Dasar evaluasi akan mengacu 
pada kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Mahasiswa diharuskan lulus pada setiap 
modul.

Program Pendidikan
Kegiatan pembelajaran terdiri atas kegiatan tatap muka dan kegiatan belajar mandiri, yang 
menekankan prinsip adult learning/self-directed learning, dengan bimbingan dan umpan balik 
yang kontinyu dari staf pengajar.

Pengalaman Belajar
Berbagai bentuk kegiatan pengalaman belajar yang diterapkan antara lain:
1. Kuliah pascasarjana
2. Tugas baca (telaah literatur)
3. Presentasi makalah
4. Diskusi kelompok
5. Seminar
6. Pengalaman belajar lapangan

Gelar Kelulusan
Lulusan program studi magister pendidikan kedokteran akan memperoleh gelar M.Pd.Ked

Program Magister 
Pendidikan Kedokteran
Jl. Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat 
Telp./Fax: (021) 390 1814 ׀ Email: office@fk.ui.ac.id, humas@fk.ui.ac.id
www.fk.ui.ac.id

Organisasi
Dekan: Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM(K)
Wakil Dekan: Prof. dr. Pratiwi Sudarmono, PhD, SpMK
Wakil Dekan II: dr. Ponco Birowo, PhD, SpU(K)
Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Profesi Dokter, Magister dan Doktor: 
dr. Nani Cahyani Sudarsono, SpKO
Ketua Program Studi: Prof. Dr. Anwar Jusuf, SpP(K)
Sekretaris Program Studi: dr. Diantha Soemantri, MMedED, PhD 

Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan secara online melalui:
www.penerimaan.ui.ac.id

Untuk informasi seputar pendaftaran, silakan menghubungi:
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UI, Gedung Pelayanan Mahasiswa Terpadu, Kampus UI 
Depok, 16424
Telp. (021) 786 4126/7884 9104/7884 9129

(021) 786 7222 ext. 100022
(021) 2997 2200 (Humas UI)

Fax. (021) 727 0158
Email: penerimaan@ui.ac.id

Pendaftaran Program Magister
Dilaksanakan hanya pada semester gasal, yaitu: Februari-Maret

Ujian saringan Program Magister
- Bersifat umum, diadakan di Balairung UI Depok
- Terdiri atas: Tes Potensi Akademik (TPA), bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia


