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TATA TERTIB PESERTA PELATIHAN, MANDIRI DAN LATIHAN 
OSCE KETERAMPILAN KLINIS DASAR 

 
 

1. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan KKD Fakultas 
Kedokteran UMSU  

2. Mahasiswa hadir tepat waktu. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 
10 menit tidak diperkenankan mengikuti kegiatan KKD.  

3. Mahasiswa harus menandatangani absensi sebagai bukti kehadiran.  
4. Tidak diperkenankan makan dan harus menjaga sopan santun dan 

etika selama kegiatan. Tidak diperkenankan mengangkat telepon 
genggam.  

5. Perwakilan dari grup kecil, mengambil alat dan bahan yang 
diperlukan untuk kegiatan KKD (setelah sesi narasumber, mahasiswa 
dan instruktur) dan mengembalikan alat dan bahan tersebut seperti 
sedia kala setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Apabila terjadi 
kerusakan/kehilangan, maka grup tersebut wajib mengganti dengan 
alat/bahan yang sama.  

6. Mahasiswa yang tidak hadir karena alasan yang dapat dibenarkan 
dapat mengikuti kegiatan inhal sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

7. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan KKD secara lengkap tidak 
diperkenankan untuk ujian OSCE dan nilainya menjadi NA/T (not 
available/Tidak ada nilai). Sehingga mahasiswa wajib mengulang 
kegiatan KKD pada semester berikutnya. 
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Learning  Outcome dan Learning Objective 
 

No 
Judul 

Keterampilan 
Klinis 

Learning Outcome Learning Objective 

1 Pemeriksaan 
Psikiatri 1  

Melatih mahasiswa 
untuk dapat melakukan 
pemeriksaan psikiatri 

Mampu melakukan 
menilai kesadaran, 
pembicaraan, mood, 
afek, bentuk dan isi 
pikiran, persepsi, 
orientasi, konsentrasi, 
daya ingat, 
pengetahuan umum, 
pengetahuan abstrak, 
judgment, pengendalian 
impuls, dan insight. 

2 
Pemeriksaan 
Psikiatri 2 + 

MMSE 

Melatih mahasiswa 
untuk dapat melakukan 
pemeriksaan psikiatri 
dan mengisi formulir 
MMSE 

Mampu menegakkan 
diagnosis aksis 
multiaksial 

Mampu mengisi 
formulir MMSE 

3 Anamnesis 
Psikiatri 

Melatih mahasiswa 
untuk dapat melakukan 
anamnesis psikiatri 

Mampu melakukan 
anamnesis psikiatri 

4 

Visum et 
repertum (VER), 

derajat luka, 
deskripsi luka, 
jenis luka dan 
jenis visum 

Melatih mahasiswa 
untuk menulis VER, 
dan menilai derajat 
luka, deskripsi luka, 
jenis luka dan jenis 
visum 

Mampu menulis Visum 
et repertum (VER) 

Mampu menilai derajat 
luka, deskripsi luka, 
jenis luka dan jenis 
visum 

5 EKG lanjutan 

Melatih mahasiswa 
untuk menilai beberapa 
hasil bacaan EKG 
patologis 

Mampu menilai 
beberapa hasil bacaan 
EKG patologis 
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6 

Perhitungan 
cairan dan dosis 
obat pada terapi 

intravena 

Melatih mahasiswa 
untuk menghitung 
kebutuhan cairan dan 
dosis obat pada terapi 
intravena 

Mampu menghitung 
kebutuhan cairan 

Mampu menghitung 
dosis obat intravena 

7 

Konseling 
penggunaan 

antibiotik dan 
penulisan resep 
antibiotik pada 

segala jenis 
sediaan 

Melatih mahasiswa 
untuk melakukan 
konseling penggunaan 
antibiotik dan 
penulisan resep 
antibiotik pada segala 
jenis sediaan 

Mampu melakukan 
konseling penggunaan 
antibiotik 

Mampu menulisan 
resep antibiotik pada 
segala jenis sediaan 
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Daftar Keterampilan Klinis Dasar Blok 

 

Blok Judul keterampilan 
Klinis 

Alokasi 
Waktu 

Expert/Departemen 

Psychiatry 

Pemeriksaan Psikiatri 1  2 x 50 Bagian Ilmu Bedah 

Pemeriksaan Psikiatri 2 + 
MMSE 2 x 50 Bagian  Radiologi 

Anamnesis Psikiatri 2 x 50 Bagian Ilmu Bedah 

Health and 
Community 

Management 

Visum et repertum 
(VER), derajat luka, 

deskripsi luka, jenis luka 
dan jenis visum 

2 x 50 Bagian Neurologi 

EKG lanjutan 2 x 50 Bagian Neurologi 

Tropical 
Medicine 

Perhitungan cairan dan 
dosis obat pada terapi 

intravena 
2 x 50 

Bagian  Ilmu 
Anestesi dan 
Reanimasi 

Konseling penggunaan 
antibiotik dan penulisan 

resep antibiotik pada 
segala jenis sediaan 

2 x 50 
Bagian  Ilmu 
Anestesi dan 
Reanimasi 
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Judul : Pemeriksaan Psikiatri 1 
Sistem : Psikiatri 
Semester : VII 
Penyusun : Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa 
Tingkat Keterampilan : 4A 
  
 Deskripsi Umum 

1. Pemeriksaan psikiatri adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk dapat 
menilai secara keseluruhan terhadap seseorang yang mengalami 
gangguan psikiatri 

2. Tujuan keterampilan ini dipelajari agar mahasiswa mampu melakukan 
penilaian terhadap status mental pasien seperti;  kesadaran, 
pembicaraan, mood, afek, bentuk dan isi pikiran, persepsi, orientasi, 
konsentrasi, daya ingat, pengetahuan umum, pengetahuan abstrak, 
judgment, penegndalian impuls, insight, dan aksis multiaksial. 

3. Prasyarat keterampilan klinik ini adalah mahasiswa telah 
mendapatkan ilmu mengenai anamnesis dasar dan ilmu pengetahuan 
mengenai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan 
psikiatri. 
  

Alat dan Bahan 
1. Kursi dokter 
2. Kursi pasien dan pedamoing pasien 
3. Meja dokter 

  
Prosedur 

1. Deskripsi Umum 
a. Deskripsikan penampilan pasien: bentuk tubuh, cara berpakaian, 

sikap tubuh, kebersihan tubuh, ekspresi wajah. 
b. Deskripsikan aktivitas psikomotor: (normoaktif/ hipoaktif/ 

hiperaktif) 
c. Deskripsikan sikap terhadap pemeriksa :(kooperatif, tidak 

kooperatif, menggoda, apatis,dll) 
2. Pembicaraan. 

Deskripsikan pembicaraan pasien  : isi, produktivitas, nada suara, 
perbendaharaan kata, dan arus. 
 
 

3. Perilaku motorik. 
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Deskripsikan perilaku motorik pasien : seperti hipoaktif, normoaktif, 
hiperaktif 

4. Mood, Afek, dan emosi lainnya. 
Tanyakan mood, afek, serta emosi lainnya yang dijumpai pada pasien. 
a. Mood : emosi yang meresap dan menetap, dialami secara subjektif 

dan dilaporkan pasien dan dapat diamati oleh pemeriksa 
(pemeriksa menanyakan bagaimana perasaan OS dalam satu bulan 
ini, bersamaan dengan melihat ekspresi pasien) 

b. Afek : ekspresi emosi yang dapat diamati, mungkin tidak konsisten 
dengan emosi yang digambarkan pasien (pemeriksa menanykan 
bagaimana perasaan OS dalam beberapa hari ini, sambil 
mengamati wajah pasien, intonasi suara) 

c. Emosi : suatu keadaan perasaan yang kompleks dengan komponen 
psikik, somatik dan perilaku sebagaimana  dimanifestasikan oleh 
afek dan mood 

5. Pikiran 
Tanyakan gangguan bentuk pikiran umum dan khusus serta gangguan 
isi pikiran yang dijumpai pada pasien. 
Gangguan pikiran terdiri dari : 
a. Gangguan Umum Bentuk Pikiran: kemampuan menilai realitas baik 

atau terganggu (dijumpai gejala-gejala psikotik) 
b. Gangguan Khusus/Spesifik bentuk pikiran (mengobservasi kata-

kata yang diucapkan pasien). Contohnya : neologisme, 
circumstantiality, tangentiality, dll. 

c. Gangguan spesifik isi pikiran, antara lain : untuk menanyakan ada 
waham atau tidak  
Waham adalah suatu keyakinan yang salah yang didasarkan atas 
kesimpulan yang salah tentang kenyataan eksternal yang tidak 
sesuai dengan latar belakang intelegensia dan budaya pasien yang 
tidak dapat dikoreksi dengan alasan apapun. Misal: Waham 
kebesaran, dll 

    Contoh pertanyaan untuk menggali waham : 
” Apakah kamu mempunyai kemampuan/ bakat yang orang lain 
tidak punya?”è      waham kebesaran 

6. Persepsi 
Tanyakan gangguan persepsi yang dijumpai pada pasien. 
Gangguan persepsi  antara lain terdiri dari : 
a. Halusinasi adalah: Persepsi sensoris yang salah yang tidak disertai 

stimulus eksternal yang nyata 
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Contoh: pasien mengatkan ia melihat bayangan yang tidak dapat 
dilihat oleh orang lain. 

b. Ilusi :mispersepsi atau misinterpretasi  terhadap stimulus 
eksternal. 
Contoh: pasien melihat tali pinggang seperti ular 

7. Orientasi 
Tanyakan orientasi tempat, waktu, personal pada pasien. 

8. Konsentrasi 
Mintalah pasien mengurangi angka 100-7 sampai di angka 65, atau 
meminta pasien mengeja kata WAHYU secara terbalik (menjadi U-
Y-H-A-W) 

9. Daya Ingat (Memori) 
• Ujilah  daya ingat jangka lama/panjang (tahun) 
• Ujilah  daya ingat jangka aak lama/sedang (bulan) 
• Ujilah  daya ingat jangka baru saja/pendek (jam) 
• Ujilah   daya ingat segera (meminta pasien untuk mengulang 6 

angka yang berbeda, misal :742901) 
10. Pengetahuan umum 

Nilailah pengetahuan umum pasien (siapakah nama presiden pertama 
sekali di Indonesia) 

11. Pengetahuan abstrak 
Nilailah  pengetahuan abstrak pasien (apa arti besar pasak dari tiang 
atau apa persamaan jeruk dan apel) 

12.  Judgment 
Nilailah  pertimbangan pasien terhadap suatu masalah 
Judgement sosial : dengan menanyakan manifestasi perilaku yang 
merugikan pasien dan perilaku yang tidak dapat diterima kebudayaan 
Contoh pertanyaan :” Apa yang anda lakukan jika menemukan 
dompet berisi uang dan kartu identitas di tengah jalan ?” 

13. Pengendalian Impuls 
Observasilah  pasien selama wawancara apakah sabar atau ada 
memaki, marah, gaduh gelisah, atau tetap tenang sampai wawancara 
berakhir. 

14. Insight 
Insight terbagi atas 6 tingkatan : 
Derajat 1 : menyangkal dirinya sakit 
Derajat 2  : menyadari dirinya sakit tapi pada saat bersamaan juga 
menyangkal 
Derajat 3 : sadar dirinya sakit, menyalahkan orang lain atau kondisi 
medik organik 
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Derajat 4 : sadar dirinya sakit sehubungan dengan sebab yang tidak 
diketahuinya 
Derajat 5 : intellectual insight: menyadari bahwa pasien sakit dan 

gejala atau kegagalan dalam penyesuaian sosial akibat 
perasaan irasional atau gangguan  pasien tanpa menerapkan 
pengetahuan ini dimasa depan 

Derajat  6 : true emotional insight: kesadaran emosional bahwa 
motivasi dan perasaan pasien  dan orang-orang yang 
penting dalam kehidupannya, yang menyebabkan 
perubahan  yang mendasar dalam perilakunya 

Contoh : 
”Apa yang menyebabkan anda datang ke rumah sakit atau klinik 
ini?” 
”Apakah anda memerlukan pengobatan?” 
”Apakah gejala yang anda alami selama ini merupakan suatu 
penyakit?” 
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Judul    : Pemeriksaan Psikiatri 2 
Sistem    : Psikiatri 
Semester   : VII 
Penyusun   : Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa 
Tingkat Keterampilan : 4A 

 
Aksis Multiaksial 
Mahasiswa mampu untuk mengisi aksis multiaksial 
Aksis I  : Diagnosis Utama 
Aksis II : Ciri Kepribadian pasien 
Aksis III : Kondisi Medis yang dijumpai pada pasien, contoh: hipertensi, 

              diabetes mellitus dan lain-lain 
Aksis IV : stressor psikososial, contoh: ekonomi, perceraian dan lain-lain 
Aksis V : global assessment of functioning  

100-91 : gejala tidak ada, berfungsi maksimal, tidak masalah 
yg tidak ter  tertanggulangi 

90-81 : gejala minimal, berfungsi baik, cukup  puas, tidak 
lebih dari masalah harian biasa 

80-71 : gejala sementara & dapat diatasi,  disabilitas sosial, 
pekerjaan, sekolah,dll 

70-61 : beberapa gejala ringan & menetap,  disabilitas 
ringan dalam fungsi, secara umum masih lebih baik 

60-51 : gejala sedang, disabilitas sedang 
50-41 : gejala berat, disabilitas berat 
40-31 : beberapa disabilitas dalam hubungan dengan realita 

& komunikasi, disabilitas berat dalam beberapa 
fungsi 

30-21 : disabilitas berat dalam komunikasi & daya nilai, 
tidak mampu berfungsi hampir di semua bidang 

20-11 : bahaya mencederai diri/orang lain, disabilitas sangat 
berat dalam komunikasi & mengurus diri 

10-01 : seperti diatas, gejala lebih persisten & lebih serius 
 

 
 
 
 
 
 

Formulir MINI-MENTAL STATE EXAM (MMSE) 
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Nama Pasien :……………….. ( Lk / Pr ) 
Umur :………………............. 
Pendidikan :……...........…….......... 
Pekerjaan : ........…………............. 
Riwayat Penyakit: Stroke( ) DM( ) Hipertensi( ) Peny.Jantung( ) Peny. 
Lain…................………………….....  
Pemeriksa :………………………..  
Tgl :……………..............… 
  
Item  Tes  Nilai 

maks.  
Nilai  

ORIENTASI   
1 Sekarang (tahun), (musim), (bulan), (tanggal), (hari) 

apa? 
5 --- 

2  Kita berada dimana? (negara), (propinsi), (kota), 
(rumah sakit), (lantai/kamar)  

5  --- 

REGISTRASI  
3  Sebutkan 3 buah nama benda ( jeruk, uang, 

mawar), tiap benda 1 detik, pasien disuruh 
mengulangi ketiga nama benda tadi. Nilai 1 untuk 
tiap nama benda yang benar. Ulangi sampai pasien 
dapat menyebutkan dengan benar dan catat jumlah 
pengulangan  

3  ---  

ATENSI DAN KALKULASI  
4  Kurangi 100 dengan 7. Nilai 1 untuk tiap jawaban 

yang benar. Hentikan setelah 5 jawaban. Atau 
disuruh mengeja terbalik kata “ WAHYU” (nilai 
diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan; 
misalnya uyahw=2 nilai)  

5  ---  

MENGINGAT KEMBALI (RECALL)  
5  Pasien disuruh menyebut kembali 3 nama benda di 

atas  
3  ---  

BAHASA  
6  Pasien diminta menyebutkan nama benda yang 

ditunjukkan ( pensil, arloji)  
2  ---  

7  Pasien diminta mengulang rangkaian kata :” tanpa 
kalau dan atau tetapi ”  

1  ---  
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8  Pasien diminta melakukan perintah: “ Ambil kertas 
ini dengan tangan kanan, lipatlah menjadi dua dan 
letakkan di lantai”.  

3  ---  

9  Pasien diminta membaca dan melakukan perintah 
“Angkatlah tangan kiri anda”  

1  ---  

10  Pasien diminta menulis sebuah kalimat (spontan)  1  ---  
11  Pasien diminta meniru gambar di bawah ini  

 

1  ---  

 Skor Total  30  --- 
  
Pedoman Skor kognitif global (secara umum):  
Nilai: 24 -30 : normal  
Nilai: 17-23 : probable gangguan kognitif  
Nilai: 0-16 : definite gangguan kognitif  
Catatan: dalam membuat penilaian fungsi kognitif harus diperhatikan tingkat 
pendidikan dan usia responden 
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Judul    : Anamnesis Kelainan Psikiatri 
Sistem    : Psikiatri 
Semester   : VI 
Penyusun   : Bagian Psikiatri 
Tingkat Keterampilan : 4A 
  
 Deskripsi Umum 

1. Definisi 
Melakukan anamnesis dengan ramah dan empati  

2. Tujuan 
Tujuan umum modul ini adalah memberi bekal kepada peserta didik 
dalam hal dasar-dasar  anamnesis agar peserta didik memiliki 
kompetensi sebagai dokter. 

3. Prasyarat 
Prasyarat keterampilan klinik ini adalah mahasiswa telah 
mendapatkan ilmu mengenai anamnesis dasar dan ilmu pengetahuan 
mengenai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan 
psikiatri. 

  
Alat dan Bahan 

1. Lembar Anamnesis 1 unit 
  
Prosedur 

Sebelum melakukan pemeriksaan dan anamnesis psikiatri, harus 
dipastikan pasien dalam keadaan compos mentis dan tidak boleh mengalami 
gangguan penurunan kesadaran. 
 
Dengan anamnesis informasi berikut harus didapat: 

1. Onset keluhan/gejala klinis (kapan keluhan/gejala ini pertama kali 
muncul?) 

2. Progresifitas dari keluhan tersebut (apakah keluhan ini bertambah 
berat, menetap atau menghilang?) 

3. Keluhan tambahan lainnya (adakah keluhan atau gejala lainnya yang 
menyertai keluhan utama?) 

4. Riwayat penyakit sebelumnya (apakah pernah menderita sakit seperti 
ini sebelumnya atau pernahkah menderita sakit lainnya?) 

5. Riwayat Penyakit Keluarga? (apakah di dalam keluarga pernah 
mengalami penyakit yang sama dengan pasien) 

6. Riwayat Pengobatan? (apakah sudah pernah dibawa berobat ke dokter 
spesialis, ke dukun, atau orang pintar?) 
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7. Riwayat Penggunaan narkoba? (Misal alkohol, heroin, ganja, dll)  
8. Hendaya Pekerjaan? (Apakah selama pasien mengalami penyakit ini 

aktifitas sehari-hari pasien terganggu seperti pekerjaan, kegiatan 
rumah tangga, dll) 

  
Pasien dengan gejala psikotik 

1. Apakah pasien memiliki riwayat penyakit medis/organic tertentu? 
(epilepsy, trauma kepala, tumor otak, delirium, dll) 

2. Apakah pasien memiliki riwayat penggunaan narkoba? 
3. Apakah pasien mendengar suara-suara (seperti suara bisikan/ 

memanggil/ memerintah/ membicarakan pasien)  tetapi orangnya 
tidak tampak? 

4. Apakah pasien melihat penampakan/bayangan yang tidak dapat 
dilihat orang lain 

5. Apakah pasien mecium bau yang berbeda dengan orang di sekitarnya 
6. Apakah pasien merasa ada binatang-binatang kcil yang berjalan di 

tubuhnya 
7. Apakah pasien melihat sesuatu benda tetapi bentuknya tampak 

berbeda dengan yang dilihat orang normal (Ilusi) 
8. Apakah pasien merasa selalu dibicarakan oleh orang lain? 
9. Apakah pasien merasa dibenci/disakiti/diguna-guna oleh orang lain? 
10. Apakah pasien merasa mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

orang lain? 
 
 
Pasien dengan gejala manik 

1. Apakah pasien memiliki riwayat penggunaan narkoba? 
2. Apakah pasien lebih banyak bicara dari biasanya? 
3. Apakah aktifitas pasien meningkat dari biasanya? 
4. Apakah kebutuhan pasien untuk tidur menjadi berkurang? 
5. Apakah pasien mempunyai ide yang banyak tetapi cepat teralihkan? 
6. Apakah perhatian pasien mudah teralihkan? 
7. Apakah pasien merasa harga dirinya sangat tinggi dibandingkan orang 

lain? 
8. Apakah pasien merasa mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

orang lain? 
9. Apakah gairah seksual pasien meningkat? 
10. Apakah pasien suka memakai pakaian yang berwarna terang? 
11. Apakah pasien suka membagikan-bagikan barang/duit kepada orang 

lain tanpa tujuan yang jelas? 
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Pasien dengan gejala depresi 

1. Apakah pasien memiliki riwayat penggunaan narkoba? 
2. Apakah pasien memiliki penyakit hipotiroid? 
3. Apakah pasien sering menangis? 
4. Apakah tidur pasien terganggu? 
5. Apakah pasien hilang minat dan kegembiraan? 
6. Apakah pasien merasa bersalah? 
7. Apakah pasien merasa mudah lelah? 
8. Apaakah konsentrasi pasien menurun? 
9. Apakah selera makan pasien berkurang? 
10. Apakah perilaku/aktifitas pasien tampak lambat? 
11. Apakah pasien ingin bunuh diri? 
12. Apakah pasien menjadi kurang percaya diri? 

 
Pasien dengan gejala ansietas 

1. Apakah pasien memiliki riwayat penggunaan narkoba? 
2. Apakah pasien memiliki penyakit hipertiroid? 
3. Apakah pasien mengeluhkan perasaan jantung berdebr? 
4. Apakah pasien mengeluhkan perasaan sesak nafas? 
5. Apakah pasien mengeluhkan perasaan tercekik? 
6. Apakah pasien mengeluhkan perasaan nyeri tekuk/leher? 
7. Apakah pasien mengeluhkan perasaan nyeri lambung? 
8. Apakah tidur pasien terganggu? 
9. Apakah pasien takut menjadi gila? 
10. Apakah pasien merasa lebih sering khawatir tentang segala hal? 
11. Apakah pasien takut mati? 
12. Apakah pasien jadi mudah terkejut? 
13. Apakah pasien sering lupa meletakkan barang atau mengingat hal 

yang baru terjadi? 
14. Apakah pasien sering mengeluhkan tangan sering berkeringat? 
15. Apakah pasien sering mengeluhkan sakit kepala? 
16. Apakah pasien mengeluhkan perasaan mulut kering? 

 
 
Pasien dengan gangguan tidur 

1. Apakah pasien memiliki riwayat penggunaan narkoba? 
2. Apakah pasien memiliki penyakit medis/organik? 
3. Apakah pasien mengeluhkan sulit memulai tidur? 
4. Apakah pasien mengeluhkan sering terbangun saat tidur? 
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5. Apakah pasien mengeluhkan terbangun terlalu awal? 
6. Apakah pasien mengeluhkan seriing mengantuk/tertidur? 
7. Apakah pasien mempunyai riwayat berjalan sewaktu tidur? 
8. Apakah pasien sering bermimpi buruk? 
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2. Othmer E, Othmer SC, Othmer JP. Psychiatric Interview, History, and 
Mental Status Examination. Dalam: Sadock BJ, Sadock VA, ed. Kaplan 
& Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Edisi ke-8. Vol I. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005.  

3. Maslim R. Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan 
DSM-5. Bagian Ilmu Kedoktean Jiwa, FK Unika Atma Jaya. Jakarta. 
2013. 

4. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman penggolongan 
dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III (PPDGJ III). Jakarta; 
1993. 

5. Folstein MF, Robins LN, Helzer JE. The Mini-Mental State 
Examination. Arch Gen Psychiatry. 1983;40(7):812.  
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Judul : Visum et Repertum 
Sistem    : Lain-lain 
Semester   : VII 
Penyusun   : Bagian Forensik 
Tingkat Keterampilan : 4A 
  
 Deskripsi Umum 

1. Keterampilan/pengetahuan yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai 
dasar untuk melakukan keterampilan tersebut mempelajari tehnik 
pembuatan Visum et Repertum.  

2. Struktur Visum et repertum terdiri dari bagian, yaitu: pembukaan, 
pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan dan penutup. 

 
Alat dan Bahan 

1. Kertas resep Kertas                                               
2. Temperatur 
3. Alat Tulis 
4. Meteran (alat ukur) 
5. Sphygmomanometer 
6. Stetoskop 
7. Timbangan Berat Badan  

 
  
Prosedur 
 

Struktur Visum Et Repertum   

• Bagian Pembukaan 
Berisi kata “PRO JUSTITIA” yang diletakkan di bagian atas. Kata ini 
menjelaskan bahwa visum et repertum khusus dibuat untuk tujuan 
peradilan. Dengan adanya kata Pro Justitia, secara undang-undang Visum 
Et Repertum telah dinyatakan sebagai surat resmi maka tidak diperlukan 
materai untuk menjadikannya berkekuatan hukum. 

• Bagian Pendahuluan 
Pada bagian ini kata “PENDAHULUAN” tidak ditulis, melainkan 
langsung dituliskan berupa: 

1. Identitas Peminta (Penyidik), yaitu nama terang, pangkat, NRP, 
instansi, nomer dan tanggal surat permintaan visum et repertum. 
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2. Identitas Pemeriksa (dokter), yaitu nama terang dan institusi 
kesehatannya. 

3. Identitas objek (korban) yang diperiksa sesuai yang tercantum 
pada SPV (Surat Permintaan Visum) yang diajukan oleh penyidik 
berisi nama, umur jenis kelamin, alamat, pekerjaan sewaktu hidup. 

4. Tempat dan waktu Pemeriksaan.     
5. Alasan dimintakannya visumet repertum. 

Dokter tidak mempunyai beban untuk memastikan identitas korban. Bila 
terdapat ketidaksesuaian dokter dapat meminta penjelasan dari penyidik. 

• Bagian Pemberitaan 
Bagian ini berjudul ”Hasil Pemeriksaan” yang merupakan  bagian inti 
dari visum et repertum dan terpanjang karena memuat tentang semua 
temuan dan hasil pemeriksaan. Dalam hukum bagian ini yang berfungsi 
sebagai pengganti barang bukti karena merupakan dokumentasi keadaan 
korban saat pemeriksaan yang mungkin akan sulit ditemukan pada saat 
persidangan nanti. Karena fungsinya sebagai pengganti barang bukti 
sehingga harus dibuat dengan memenuhi syarat material yaitu objektif, 
relevan, sistematik, jelas (menggunakan bahasa yang dapat dimengerti 
oleh awam), dan tidak bertentangan dengan teori yang telah teruji. Yang 
dimaksud dengan objektif adalah apa yang dilaporkan harus sesuai 
dengan fakta – fakta hasil pemeriksaan. Relevan maksudnya laporan yang 
dibuat harus sesuai dengan tujuan pembuatan visum et repertm, Temuan 
hasil pemeriksaan medik yang bersifat rahasia dan tidak berhubungan 
dengan  perkaranya tersebut tidak perlu dilaporakan dan tetap dianggap 
sebagai rahasia kedokteran. Sistematik maksudnya adalah dibuat dengan 
terstruktur, sehingga pembaca dapat memahami secara runtut hasil 
pemeriksaan. Penggunaan istilah-istilah medis dan singakatan sebaiknya 
dihindarkan. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan untuk korban hidup 
berisi tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka yangg berkaitan 
dengan perkaranya, tindakan medik yang dilakukan termasuk 
pemeriksaan penunjang serta keadaannya setelah selesai 
pengobatan/perawatan. Sedangkan untuk korban meninggal meliputi 
pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang. 
Pemeriksaa luar meliputi pemeriksaan identifikasi dan pemeriksaan luka. 
Pemeriksaan dalam yang dilakukan dengan otopsi, diuraikan keadaan 
seluruh alat dalam yang berkaitan dengan perkara dan sebab kematiannya. 
Hasil pemeriksaan yang dibuat dokter pemeriksa bersama dokter lain 
dapat dimasukan dalam bagian ini, tapi bila bila hasil pemeriksaan dokter 
lain tidak dapat dimasukkan. 
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Dalam mendiskripsikan luka ada beberapa patokan yang dibuat dengan 
tujuan untuk keseragaman dan meminimalkan kesalahan persepsi dari 
yang membaca Visum Et Repertum. Patokan tersebut adalah jumlah luka, 
bentuk luka, lokasi, ukuran dan sifat luka. Walaupun telah dibuat 
patokan-patokan tersebut namun tiap Pusat Pendidikan Dokter Spesialis 
Forensik mempunyai redaksi dan pemahamannya sendiri-sendiri. 
Beberapa pusat pendidikan menjelaskan luka satu persatu namun ada 
pusat pendidikan lain menjelaskan luka yang berada dalam satu lokasi 
secara sekaligus sehingga perlu mencantumkan jumlah lukanya. Bila luka 
yang berkelompok pada suatu lokasi dan merupakan luka yang sejenis 
dapat didiskripsikan sebagai luka yang berkelompok sehingga jumlah 
lukanya perlu di sebutkan. Namun bila luka tusuk dan luka tembak 
sebaiknya tetap didiskripsikan satu persatu. Bentuk luka ada yang 
menafsirkan sebagai bentuk bangun datar seperti luka teratur berbentuk 
bulat, persegi empat dan lain-lain, namun dilain pihak ditafsirkan sebagai 
bentuk luka terbuka, lecet dan memar, sebagian lainnya menyatakan 
bahwa lecet, memar termasuk ke dalam jenis luka. Pada dasarnya dalam 
mendiskripsikan luka perlu menggambarkan luka dengan kata-kata yang 
dapat dimengerti para konsumen visum itu sendiri. 

• Bagian Kesimpulan 
Bagian ini berjudul ”KESIMPULAN” dan berisi intepretasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta – fakta hasil pemerikaan 
oleh dokter pembuat visum et repertum berdasar keilmuan yang dimiliki 
dengan sebaik - baiknya. Pada Visum Et Repertum Jenazah setidaknya 
berisikan hasil pemeriksaan identifikasi atas korban, jenis perlukaan atau 
cidera, menentukan jenis kekerasan yang menyebabkan luka, sebab 
kematian dan mekanisme kematiannya.  

Pada visum perlukaan selain identifikasi, jenis perlukaan, menentukan 
jenis kekerasan yang menyebabkan luka juga di jelaskan mengenai 
kualifikasi luka tersebut. Pada Visum Et Repertum kejahatan seksual 
yang harus dijelaskan dalam bagian kesimpulan adalah hasil pemeriksaan 
identifikasi korban, jenis perlukaan atau cidera, menentukan jenis 
kekerasan yang menyebabkan luka dan ada tidaknya tanda-tanda 
persetubuhan. Sedangkan  Visum Et Repertum Psikiatri menjelaskan 
mengenai keadaan jiwa terperiksa selain pemeriksaan identifikasi. 

 

• Bagian Penutup 
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Bagian ini tidak berjudul dan berisi kalimat penutup yang merupakan 
klarifikasi dari dokter pembuat bahwa Visum Et Repertum yang 
dibuatnya adalah benar dengan mengingat sumpah sewaktu menerima 
jabatan dokter. Bagian ini sudah dibakukan berisi kata " Demikian Visum 
Et Repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan 
saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana". 

Agar mempunyai nilai yang maksimal dimata hukum pembuatan Visum Et 
Repertum ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut1,8: 

a. Diketik di atas kertas yang berkop instansi pembuatnya, yaitu rumah 
sakit atau instansi kesehatan lainnya. 

b. Sebagai surat resmi dan tertib administrasi surat ini harus bernomor 
dan bertanggal. 

c. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga istilah-
istilah asing sebaiknya dihindari agar awam dapat mengerti dan tidak 
mempunyai penafsiran yang berbeda. Untuk itu segala singkatan tidak 
diperkenankan. 

d. Untuk penulisan angka menggunakan kalimat untuk menghindari 
manipulasi dan salah penafsiran. 

e. Menggunakan garis-garis penutup bila penulisan kalimatnya tidak 
sampai ke tepi kanan untuk menghindari penambahan dari tangan-
tangan jahil. 

f. Ditandatangani dan diberi nama jelas pembuat, yang distempel instansi 
pembuatnya. 

g. Bila ada gambar atau hasil pemeriksaan yang memperjelas uraian 
tertulis dapat diberikan dalam bentuk lampiran. 

h. Bila ada kekeliruan pengetikan tidak diperbolehkan dihapus atau di 
coret-coret tapi di coret dengan satu garis yang masih bisa terbaca, 
kemudian di tulis hal yang dimaksudkan kemudian di paraf oleh 
pembuat Visum Et Repertum. 

i. Visum Et Repertum yang asli hanya diberikan pada penyidik peminta 
dan diperlakukan sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. 
Sedang salinannya diarsipkan dengan mengikuti aturan arsip pada 
umumnya  dan disimpan hingga 30 tahun. 

 

 

Prosedur  
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Dalam tatanan praktis, seorang dokter harus bisa mentransformasikan semua 
rekam medis ke dalam bentuk visum et repertum. Secara ideal visum et 
repertum sebaiknya menempuh prosedur sebagai berikut: 

1. Tanya 
Tahap ini berupa proses anamnesa kepada penyidik, pengantar atau 
keluarganya, hal ini berguna untuk mempertajam diagnosis penyebab 
perlukaan. 
 

2. Periksa 
Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan medis-teknis yang lege artis, 
karena dilakukan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. 
Pada pemeriksaan forensik, dokter hendaknya memeriksa keabsahan 
dan data surat permintaan visum (SPV) dari penyidik. Korban 
perlukaan ringan biasanya masih sempat mengurus SPV sendiri 
sehingga datang ke dokter dengan membawa SPV. Korban perlukaan 
sedang, berat, atau dalam keadaan panik biasanya datang lebih dahulu 
ke dokter. Disinilah pentingnya koordinasi antara pihak dokter 
(rumahsakit) dengan pihak penyidik mengenai SPV tersebut. Dokter 
hanya bisa menyusun Visum et Repertum setelah ada SPV. 
 

3. Catat 
Yaitu proses mencatat semua hasil pemeriksaan ke dalam suatu rekam 
medis yang kelak berguna sebagai konsep naskah Visum et Repertum 
 

4. Simpulkan 
Merupakan interpretasi dokter berdasarkan keilmuan dan keyakinan 
dokter. Visum et Repertum dalam kasus perlukaan walaupun dibuat 
oleh tim dokter haruslah runut dan jelas memenuhi kaidah anatomik 
Visum et Repertum. Dalam hal ini untuk kepentingan praktis, apalagi 
bila RS tersebut tidak  memiliki dokter tetap, maka penandatanganan 
oleh direktur rumah sakit atau bila rumah sakit tersebut cukup besar 
biasanya didelegasikan kepada kepala UGD atau wakil direktur 
medik. 
 

5. Ketik 
merupakan proses merapikan konsep naskah Visum et Repertum. 
 

6. Berikan  
Dokter harus memberikan Visum et Repertum kepada pihak penyidik 
yang berhak sebagai salah satu mata rantai proses penegakan hukum. 
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Sebagaimana urusan kepentingan hukum, dokter atau rumah sakit 
sebaiknya membuat tanda terima tertulis. 

 

 

Contoh Kasus. 

Datang ke Puskesmas Menteng, pasien dengan membawa surat dari polisi 
yang berisikan tentang mohon dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan 
dibuat visum et repertum, dengan ciri korban dikenal, jenis kelamin laki –
laki, umur 23 tahun, ada ditemukan luka warna merah sedikit keluar darah 
pada dahi kanan.  

Referensi:  

1. Bagian Kedokteran Forensik FK UI. Ilmu kedokteran forensik. 
Cetakan ke-1;1997. Halaman 1-24. 

2. Dahlan Sofwan. Petunjuk praktikum pembuatan visum et repertum. 
Cetakan ke-3. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro; 
2007.  
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Contoh 1. Visum Et Repertum korban hidup: 

 
Nomor:……/IKF/VER/II/2019                      ……………,………………… 

Perihal:  Hasil Pemeriksaan Visum 

                An.  

Lampiran:  - 

VISUM ET REPERTUM 

 

PRO JUSTITIA 

Yang bertanda tangan dibawah ini, dr.Abdul Gafar Parinduri, MKed(For), 
SpF, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal 
Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, menerangkan bahwa atas 
permintaan tertulis dari Kepala Keopolisian Resor Deli Serdang Satuan Lalu 
Lintas, tertanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu sembilan 
belas, No Polisi; VER/216/VII/2019/LL, yang ditanda tangani oleh Penyidik 
Erikson David, SH, Pangkat; IPDA, NRP ; 81040950, maka pada tanggal dua 
puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu sembilan belas, pukul tujuh lewat 
empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat, bertempat di Departemen 
Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, telah 
dilakukan pemeriksaan korban yang berdasarkan surat permintaan tersebut 
diatas dengan identitas sebagai berikut :.................................... 

Nama :  

JenisKelamin :   

Umur :  

Agama  :  

Kewarganegaraan :  

Alamat :  

Pekerjaan            :   

 

…………………………………HASILPEMERIKSAAN ………………
… 
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Keterangan 
Korban : ………………………….................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................………………………………………… 

Anamnesis merupakan salah satu isi dari pemberitaan yang berisi wawancara 
dengan korban perlukaan yang berisi tentang penyebab, biomekanik 
perlukaan dan keluhan korban saat pembuatan visum et repertum.  

Pemeriksaan Fisik 
Diagnostik :.................................................................................................. 

Tanda vital merupakan skala pengukuran obyektif dari kondisi tubuh 
manusia. Tanda vital yang diukur pada pemeriksaan ini antara lain tingkat 
kesadaran, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh 
dan lainnya. 

TD : ................................................................................................................. 

Pols : ................................................................................................................. 

RR : ................................................................................................................. 

Temp. : .......................................................................................................... 

TB : ................................................................................................................. 

BB : ................................................................................................................. 

Ciri 
rambut : ............................................................................................................ 

Warna Kulit: .................................................................................................... 

Perawakan:........................................................................................................ 

Pakaian : .......................................................................................................... 

Perhiasan: ......................................................................................................... 

Pemeriksaan 
Luar : ............................................................................................................... 

Kepala : .......................................................................................................... 

Dijumpai panjang rambut depan, samping kanan, samping kiri, belakang, 
dijumpai luka robek pada kulit kepala bagian belakang, setentang garis tengah 
tubuh, pinggir luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, dijumpai jembatan 
jaringan, ukuran panjang sentimeter, lebar sentimeter, dalam sentimeter, jarak 
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dari puncak telinga kanan sentimeter, jarak dari puncak telinga kiri 
sentimeter, dijumpai luka memar pada pinggiran luka, pada perabaan 
dijumpai tanda – tanda patah tulang kepala setentang luka 
robek..................................................................................................... 

Lokasi luka merupakan daerah/ regio anatomis tempat luka berada. 
Regio luka ini disebutkan dalam bahasa awam yang seringkali 
digunakan di tempat visum et repertum ini dibuat. Lokasi luka ini dapat 
pula disebutkan dalam bentuk koordinat dari garis yang sering 
digunakan sebagai acuan pada tubuh manusia. 

Dahi:  Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ............................................... 

Mata: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ............................................... 

Hidung: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ........................................... 

Telinga: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan .......................................... 

Pipi:  Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ...........................................… 

Mulut: Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ............................................ 

Gigi: Gigi berjumlah tiga puluh dua gigi geligi = lengkap ....……………… 

 

NOMENKLATUR GIGI 

Rahang kanan atas        Rahang kiri atas 

Rahang kanan bawah       Rahang kiri bawah 

 

Keterangan : X (tidak ada) 

Rahang  : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan................................ 

Leher  : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan ................................ 

Dada  : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan................................ 

Perut  : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan................................. 

Punggung : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan................................. 

1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 
3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 
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Pinggang : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan................................ 

Bokong  : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan............................... 

Alat Kelamin : Jenis kelamin .................................................................. 

Anus  : Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan................................ 

Anggota Gerak Atas: .................................................................................... 

Lengan atas : ......................................................................................……. 

Lengan bawah : ............................................................................................ 

Punggung tangan ; ........................................................................................ 

Telapak tangan : ........................................................................................ 

Anggota Gerak Bawah : .............................................................................. 

Tungkai atas :............................................................................................... 

Tungkai bawah : ....................................................................................... 

Punggung kaki ; ........................................................................................ 

Telapak kaki : ............................................................................................... 

Kesimpulan : ............................................................................................... 

Bagian ini berisi intepretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
dari fakta – fakta hasil pemerikaan oleh dokter pembuat visum et repertum 
berdasar keilmuan yang dimiliki dengan sebaik – baiknya. Pada visum et 
repertum pelukaan bagian ini meliputi identitas umum korban, jenis luka,jenis 
benda penyebab luka, dan kualifikasi luka. 

Telah diperiksa sesosok korban dikenal nama, jenis kelamin, umur, TB, BB, 
perawakan, warna kulit, ciri rambut ............................................................... 

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka robek pada kulit kepala bagian 
belakang disertai tanda – tanda patah tulang kepala sebab benda tumpul, 
kualifikasi luka, lukanya menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan /jabatan atau pencarian ............................................... 

 

PENUTUP: ………………………………………………………………… 

Demikianlah Visum et Repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas 
dasar sumpah/janji yang telah saya ucapkan pada waktu memangku jabatan 
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serta sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana .............................................................................................................. 

 

                                                                                               ….……,……………….
. 

                                                                                               Dokter Pemeriksa, 

 

dr. ……………………… 

NIP :…………………… 
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Contoh 2. Visum et Repertum Perkosaan 
 

VISUM ET REPERTUM PERKOSAAN 
NO.............................................................. 

Pro justicia 
Yang bertanda tangan di bawah ini. Dokter....................................NIP 
:....................................Dokter dari Rumah Sakit  Umum Daerah Deli 
Serdang atas permintaan tertulis 
dari...........................................................NRP:.................................………
……….Kepala kepolisian  ........................................................ 
Menerangkan bahwa pada 
hari....................tanggal..........................................tahun...............jam............
WIB. Telah memeriksa korban yang menurut permintaan visum telah 
mengalami perjinahan di jalan .............……………………………………... 
I. Pemeriksaan Tubuh : 
1. Pengamatan umum : 
2. Pemeiksaan pakaian : 
3. Pemeriksaan badan : 

1. Kepala    : 
2. Pupil       : 
3. Leher      : 
4. Dada       : 

- Payudara : 
5. Perut : 
6. Rahim     : 
7. Pinggang    : 
8. Anggota gerak atas : 
9. Anggota gerak bawah : 
10. Gigi geligi : 

4. Pemeriksaan Alamat Kelamin : 
1) Kelamin Luar : 

a) Rambut kemaluan  : 
b) Bibir kemaluan besar : 
c) Bibir kemaluan kecil : 
d) Vulva      : 
e) Perineum   : 
f) Anus   :     

2) Kelamin Dalam: 
a) Selaput dara : 
b) Liang senggama : 
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c) Formix : 
d)  Portio Uteri : 
e) Rahim : 

 
5. Pemeriksaan Tambahan : 
6. Pemeriksaan laboraturium : 

1) Golongan darah : 
2) Bercak sperma/yang dicurigai : 
3) VDRL     : 
4) Bercak darah   ; 
5) Hapusan Vulva : 
6) Hapusan Perianal : 
7) Isi Vagina : 
8) Cairan pada canalis Cervis  : 

7. Pemeriksaan benda asing lain pada tubuh seperti : 
a) Rambut 
b) Pasir/lumpur 
c) Rumput 
d) dan lain sebagainya. 

II. Kesimpulan : 
Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya berdasarkan 
sumpah jabatan sesuai dengan lembaran Negara nomor 350 tahun 1937. 
 
 
 
   
  

Dikeluarkan di : RSUD Deli Serdang L. Pakam 
Pada tanggal    : 

Dokter pemeriksa     
 
 

                         …………………………. 
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Judul : Interpretasi EKG dengan Kelainan (VES, AMI, 
VT, AF) 

Sistem    : Kardiovaskular 
Semester   : VII 
Penyusun   : Bagian Ilmu Penyakit Dalam dan Kardiologi 
Tingkat Keterampilan : 4A 
 
  
 Deskripsi Umum 

1. Definisi 
Satu abad lebih sejak 1902 dimana Einthoven memperkenalkan alat 
string galvanometer, pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) menjadi 
pemeriksaan paling populer dan paling sering dilakukan pada pasien 
dengan penyakit jantung. Pemeriksaan EKG merupakan suatu 
galvanometer dan sejumlah elektroda dengan 6 sadapan ekstremitas 
dan 6 sadapan dada, yang akan memberikan gambaran rekaman 
berupa grafik dari kekuatan aliran  listrik  jantung selama depolarisasi 
dan repolarisasi. Elektrokardiogram tersebut akan  terekam pada 
kertas EKG. Pemeriksaan sederhana ini dapat menilai abnormalitas 
struktur dan fungsi jantung. Beberapa kelainan jantung sering hanya 
diketahui berdasarkan EKG saja. Tetapi sebaliknya juga, jangan 
memberikan penilaian yang berlebihan pada hasil pemeriksaan EKG 
dan mengabaikan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Keadaan 
keseluruhan pasien harus diperhatikan sebelum menyimpulkan 
diagnosis.  

2. Tujuan 
Tujuan umum modul ini adalah diharapkan mampu melakukan 
interpretasi EKG dengan kelainan pada pasien. 

3. Prasyarat 
Prasyarat keterampilan klinik ini adalah mendapatkan ilmu mengenai 
sistem konduksi jantung, teknik dan interpretasi pemeriksaan 
elektrokardiografi dan mengenai penyakit-penyakit yang dapat 
terdiagnosa dengan dibantu oleh EKG. 

  
 
Alat dan Bahan 

1. Kertas EKG dengan kelainan 
2. Lembar interpretasi EKG 
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Prosedur 
 

1. Terima lembar EKG yang akan dibaca 
2. Lakukan penilaian apakah EKG dapat dibaca 

a. Lihat apakah sadapan terekam di ke 12 sadapan 
b. Lihat aksis gelombang P harus positif di sadapan 2 dan negatif di 

aVR 
c. Lihat kalibrasi alat dengan kecepatan 25 mm/s dan 10 mm/mv 
d. Lihat apakah banyak artefak dan rekaman yang tidak layak dibaca 

 
3. Lakukan interpretasi EKG pada kasus STEMI (Gambar 1) 

a. Interpretasi irama EKG 
b. Hitung laju QRS per menit 
c. Tentukan aksis QRS 
d. Identifikasi gelombang P 
e. Interpretasi gelombang P yang dijumpai apakah normal atau 

dijumpai kesan pembesaran atrium kanan atau atrium kiri. 
f. Hitung interval PR 
g. Interpretasi interval PR apakah memendek, normal, atau 

memanjang 
h. Identifikasi kompleks QRS 
i. Lihat apakah dijumpai gelombang Q 
j. Interpretasi kompleks QRS apakah normal atau mengalami 

pelebaran 
k. Hitung interval QT 
l. Hitung interval QT terkoreksi 
m. Interpretasi interval QT apakah normal atau memanjang 
n. Lihat perubahan pada segmen ST apakah ada ST depresi atau ST 

elevasi 
o. Tentukan lokasi infark berdasarkan temuan ST depresi pada 

sadapan yang ada 
p. Lihat perubahan gelombang T apakah dijumpai T inversi 
q. Interpretasikan hasilnya apakah dijumpai normal, ST elevasi, ST 

depresi, dan atau inversi gelombang T 
r. Lihat adanya tanda hipertrofi ventrikel kiri 
s. Lihat adanya hipertrofi venrikel kanan 
t. Lihat adanya ekstrasistol yang berasal baik dari supraventrikel 

maupun ventrikel 
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4. Lakukan interpretasi EKG pada kasus UAP yang didiagnosis banding 
dengan NSTEMI (Gambar 2) 

a. Interpretasi irama EKG 
b. Hitung laju QRS per menit 
c. Tentukan aksis QRS 
d. Identifikasi gelombang P 
e. Interpretasi gelombang P yang dijumpai apakah normal atau 

dijumpai kesan pembesaran atrium kanan atau atrium kiri. 
f. Hitung interval PR 
g. Interpretasi interval PR apakah memendek, normal, atau 

memanjang 
h. Identifikasi kompleks QRS 
i. Lihat apakah dijumpai gelombang Q 
j. Interpretasi kompleks QRS apakah normal atau mengalami 

pelebaran 
k. Hitung interval QT 
l. Hitung interval QT terkoreksi 
m. Interpretasi interval QT apakah normal atau memanjang 
n. Lihat perubahan pada segmen ST apakah ada ST depresi atau ST 

elevasi 
o. Tentukan lokasi iskemia berdasarkan temuan ST depresi pada 

sadapan yang ada 
p. Lihat perubahan gelombang T apakah dijumpai T inversi 
q. Interpretasikan hasilnya apakah dijumpai normal, ST elevasi, ST 

depresi, dan atau inversi gelombang T 
r. Lihat adanya tanda hipertrofi ventrikel kiri 
s. Lihat adanya hipertrofi venrikel kanan 
t. Lihat adanya ekstrasistol yang berasal baik dari supraventrikel 

maupun ventrikel 
 

5. Lakukan interpretasi EKG pada kasus PJK (OMI) (Gambar 3) 
a. Interpretasi irama EKG 
b. Hitung laju QRS per menit 
c. Tentukan aksis QRS 
d. Identifikasi gelombang P 
e. Interpretasi gelombang P yang dijumpai apakah normal atau 

dijumpai kesan pembesaran atrium kanan atau atrium kiri. 
f. Hitung interval PR 
g. Interpretasi interval PR apakah memendek, normal, atau 

memanjang 
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h. Identifikasi kompleks QRS 
i. Lihat apakah dijumpai gelombang Q 
j. Tentukan lokasi OMI berdasarkan temuan gelombang Q pada 

sadapan yang ada 
k. Interpretasi kompleks QRS apakah normal atau mengalami 

pelebaran 
l. Hitung interval QT 
m. Hitung interval QT terkoreksi 
n. Interpretasi interval QT apakah normal atau memanjang 
o. Lihat perubahan pada segmen ST apakah ada ST depresi atau ST 

elevasi 
p. Tentukan lokasi iskemia berdasarkan temuan ST depresi pada 

sadapan yang ada 
q. Lihat perubahan gelombang T apakah dijumpai T inversi 
r. Interpretasikan hasilnya apakah dijumpai normal, ST elevasi, ST 

depresi, dan atau inversi gelombang T 
s. Lihat adanya tanda hipertrofi ventrikel kiri 
t. Lihat adanya hipertrofi venrikel kanan 
u. Lihat adanya ekstrasistol yang berasal baik dari supraventrikel 

maupun ventrikel 
 

6. Lakukan interpretasi EKG pada kasus VES (Gambar 4) 
a. Interpretasi irama EKG 
b. Hitung laju QRS per menit 
c. Tentukan aksis QRS 
d. Identifikasi gelombang P 
e. Interpretasi gelombang P yang dijumpai apakah normal atau 

dijumpai kesan pembesaran atrium kanan atau atrium kiri. 
f. Hitung interval PR 
g. Interpretasi interval PR apakah memendek, normal, atau 

memanjang 
h. Identifikasi kompleks QRS 
i. Lihat apakah dijumpai gelombang Q 
j. Interpretasi kompleks QRS apakah normal atau mengalami 

pelebaran 
k. Hitung interval QT 
l. Hitung interval QT terkoreksi 
m. Interpretasi interval QT apakah normal atau memanjang 
n. Lihat perubahan pada segmen ST apakah ada ST depresi atau ST 

elevasi 
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o. Tentukan lokasi iskemia berdasarkan temuan ST depresi pada 
sadapan yang ada 

p. Lihat perubahan gelombang T apakah dijumpai T inversi 
q. Interpretasikan hasilnya apakah dijumpai normal, ST elevasi, ST 

depresi, dan atau inversi gelombang T 
r. Lihat adanya tanda hipertrofi ventrikel kiri 
s. Lihat adanya hipertrofi venrikel kanan 
t. Lihat adanya ekstrasistol 
u. Tentukan sumber ekstrasistol apakah dari supraventrikel atau 

ventrikel berdasarkan durasi QRS nya 
 

7. Lakukan interpretasi EKG pada kasus SVT (Gambar 5) 
a. Interpretasi irama EKG pada EKG dimana gelombang P tidak 

dapat dinilai berdasarkan lebar dan sempitnya QRS dan 
keteraturan Puncak R-R 

b. Hitung laju QRS per menit 
c. Tentukan aksis QRS 
d. Identifikasi kompleks QRS 
e. Interpretasi kompleks QRS apakah normal atau mengalami 

pelebaran 
f. Lihat perubahan pada segmen ST apakah ada ST depresi atau ST 

elevasi 
g. Lihat perubahan gelombang T apakah dijumpai T inversi 
h. Interpretasikan hasilnya apakah dijumpai normal, ST elevasi, ST 

depresi, dan atau inversi gelombang T 
i. Lihat adanya tanda hipertrofi ventrikel kiri maupun hipertrofi 

venrikel kanan 
j. Lihat adanya ekstrasistol yang berasal baik dari supraventrikel 

maupun ventrikel 
 

8. Lakukan interpretasi EKG pada kasus VT (Gambar 6) 
a. Interpretasi irama EKG pada EKG dimana gelombang P tidak 

dapat dinilai berdasarkan lebar dan sempitnya QRS dan 
keteraturan Puncak R-R 

b. Hitung laju QRS per menit 
c. Tentukan aksis QRS 
d. Identifikasi kompleks QRS 
e. Interpretasi kompleks QRS apakah normal atau mengalami 

pelebaran 
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f. Lihat perubahan pada segmen ST apakah ada ST depresi atau ST 
elevasi 

g. Lihat perubahan gelombang T apakah dijumpai T inversi 
h. Interpretasikan hasilnya apakah dijumpai normal, ST elevasi, ST 

depresi, dan atau inversi gelombang T 
 

9. Lakukan interpretasi EKG pada kasus AF (Gambar 7) 
a. Interpretasi irama EKG pada EKG dimana gelombang P tidak 

dapat dinilai berdasarkan lebar dan sempitnya QRS dan 
keteraturan Puncak R-R 

b. Hitung laju QRS per menit dengan cara menghitung jumlah R 
pada 6 detik (30 kotak besar) 

c. Tentukan aksis QRS 
d. Identifikasi kompleks QRS 
e. Interpretasi kompleks QRS apakah normal atau mengalami 

pelebaran 
f. Lihat perubahan pada segmen ST apakah ada ST depresi atau ST 

elevasi 
g. Lihat perubahan gelombang T apakah dijumpai T inversi 
h. Interpretasikan hasilnya apakah dijumpai normal, ST elevasi, ST 

depresi, dan atau inversi gelombang T 
i. Lihat adanya tanda hipertrofi ventrikel kiri maupun hipertrofi 

venrikel kanan 
j. Lihat adanya ekstrasistol yang berasal baik dari supraventrikel 

maupun ventrikel 
10. Tuliskan setiap temuan yang dijumpai pada lembar interpretasi EKG 
11. Susun kesimpulan pemeriksaan EKG. Kesimpulan singkat tentang 

pemeriksaan berupa irama yang dijumpai disertai temuan positif lainnya. 
Contoh: sinus ritme dengan pembesaran atrium kanan 
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Lampiran. EKG pada Berbagai Kelainan 

 
Gambar  1. EKG pada STEMI (Hampton, 2003) 

 
Interpretasi : irama sinus ritme, QRS rate 72 x/I, QRS axis LAD, gelombang 
P normal, interval PR 0,14 s, durasi QRS 0,06 s, QT interval 0,42 s, dijumpai 
ST elevasi di V1-V4 dan aVL,  T inversi di V5-V6, I, aVL, LVH (-)< VES 
(-) 
Kesimpulan : Sinus Ritme + STEMI Anteroseptal  + Iskemia Lateral 
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Gambar 2. EKG pada UA dd/ NSTEMI (Hampton,2003) 

 
Interpretasi : irama sinus takikardia, QRS rate 125 x/I, QRS axis LAD, 
gelombang P normal, interval PR 0,12 s, durasi QRS 0,06 s, QT interval 0,22 
s, dijumpai ST depresi di V3-V6, I, II, dan aVL, LVH (-)< VES (-) 
Kesimpulan: Sinus Ritme + Iskemia Anterolateral 
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Gambar 3. EKG pada PJK (OMI) (Hampton, 2003) 

 
Interpretasi: irama sinus bradikardia, QRS rate 50 x/I, QRS axis LAD, 
gelombang P normal, interval PR 0,16 s, durasi QRS 0,06 s, QT interval 0,40 
s, dijumpai Q patologis di II, III, aVF diikuti dengan T inversi, LVH (-), VES 
(-) 
Kesimpulan: Sinus Ritme + OMI Inferior 
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Gambar 4. EKG pada VES (Hampton, 2003) 

 
Interpretasi: irama sinus takikardia, QRS rate 107 x/I, QRS axis normal, 
gelombang P normal, interval PR 0,12 s, durasi QRS 0,06 s, QT interval 0,38 
s, perubahan segmen ST dan gelombang T (-), LVH (-), Ventricle 
Extrasystole (+) 
Kesimpulan: Sinus Takikardia + VES 
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Gambar 5. EKG pada SVT (Hampton, 2003) 

 
Interpretasi: irama SVT, QRS rate 214 x/i, QRS axis normal, gelombang P 
tidak dapat diidentifikasi, interval PR tidak dapat dinilai, durasi QRS 0,04 s, 
perubahan segmen ST dan gelombang T (-), LVH (-), Ventricle Extrasystole 
(-) 
Kesimpulan: SVT 
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Gambar 6. EKG pada VT (Hampton, 2003) 

 
Interpretasi: irama VT, QRS rate 200 x/I, QRS axis RAD, gelombang P tidak 
dapat diidentifikasi, interval PR tidak dapat dinilai, durasi QRS 0,20 s, 
perubahan segmen ST dan gelombang T (-), LVH (-), Ventricle Extrasystole 
(-) 
Kesimpulan: VT 
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Gambar 7. EKG pada AF (Hampton, 2003) 

 
Interpretasi: irama Atrial fibrilasi, QRS rate 60-70 x/I, QRS axis normal, 
gelombang P tidak dapat diidentifikasi, interval PR tidak dapat dinilai, durasi 
QRS 0,06 s, QT interval 0,38 s, ST depresi di II, aVF, V3-V6, LVH (-), VES 
(-) 
Kesimpulan: Atrial Fibrilasi Normo Ventricular Response + Iskemia Inferior-
anterolateral (dapat juga dicurigai dengan intoksikasi digitalis) 
 
  



46 
 

Referensi  
Adam J, Mehdirad AA, Windle ML, Lange RA. 2017. 

www.emedicine.medscape.com. [Online]; [cited 2017 August 8. 
Available from: http://emedicine.medscape.com/article/1894014-
overview#a3. 

Burns E. 2017. https://lifeinthefastlane.com. [Online]; [cited 2017 August 5. 
Available from: https://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/pvc/. 

de Luna B, Batchvarov N, Malik M. 2009. The Morphology of 
Electrocardiogram. In Camm AJ, Luscher TF, Serruys PW, editors. 
The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine. New York: Oxford, 
p. 1-36. 

Hampton JR. 2003. ECG Problems. Philadelphia: Churchill Livingstone. 

Hancock EW, Deal BJ, Mirvis DM, Okin P, Kligfield P, Gettes LS. 2009. 
AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and 
Interpretation of the Electrocardiogram. J Am Col Cardiol, 53(11): p. 
992-1002. 

Kligfield P, Gettes LS, Bailey JJ, Childers R, Deal BJ, Hancock W, et al. 
2007. Recommendations for the Standardization and Interpretation of 
the Electrocardiogram. Part I: The Electrocardiogram and Its 
Technology. Circulation, 115: p. 1306-1324. 

Konsil Kedokteran Indonesia. 2012. Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 
Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia. Report No.: ISBN 979-15546-
4-1. 

Lilly LS. 2011. Pathophysiology of Heart Disease: A Collaborative Project 
of Medical Students And Faculty Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Morris F, Edhouse J, Brady WJ, Camm J. 2003. ABC of Clinical 
Electrocardiography. London: BMJ Publishing Group. 

Pakpahan HAP. 2012. Elektrokardiografi Ilustratif Jakarta: Badan Penerbit 
FK UI. 

  



47 
 

 
 

 

 

 

KETERAMPILAN KLINIS 

BLOK Tropical Medicine 

  



48 
 

Judul : Perhitungan cairan dan dosis obat pada terapi 
intravena 

Sistem    : Lain-lain 
Semester   : VII 
Penyusun   : Bagian Ilmu Anestesi dan Reanimasi 
Tingkat Keterampilan : 4A 
  
 Deskripsi Umum 

1. Definisi 
Cairan dan obat intravena merupakan penatalaksanaan farmakologi 
yang terkait dengan dosis. Dibutuhkan kemampuan untuk menghitung 
dosis tersebut. 

2. Tujuan 
Tujuan umum modul ini adalah memberi bekal kepada peserta didik 
dapat menghitung dosis obat dan kebutuhan cairan sesuai agar efek 
terapeutik sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Prasyarat 
Prasyarat keterampilan klinik ini adalah mahasiswa telah 
mendapatkan kemampuan pemasangan infus dan mengatur jumlah 
tetesan, serta dosis obat-obat yang akan dimasukkan melalui akses 
intravena. 

  
Alat dan Bahan 

1. Kertas dan alat tulis 1 unit 
2. Kalkulator 
3. Timbangan berat badan 

  
Prosedur 
	

A. Menghitung kebutuhan cairan dewasa 
1. Ukur berat badan pasien terlebih dahulu 
2. Hitung kebutuhan cairan mengikuti rumus: (30-50 cc)/ kgBB/ hari 

Contoh: Pasien dengan BB 50 kg, maka membutuhkan cairan 1.500-
2.500 cc/ hari 

3. Konversi kebutuhan cairan ke dalam satuan cc/jam 
Contoh: 1.500-2.500 cc/ hari ≈ 62,5 – 105 cc/jam 

4. Hitung kecepatan tetesan cairan  tetes/menit 
Catatan: 1 cc = 20 tetes makro  
Contoh: 90 cc/jam = 30 tetes makro/ menit 

5. Atur tetesan pada infus yang terpasang 
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B. Menghitung kebutuhan cairan anak 
1. Ukur berat badan pasien terlebih dahulu 
2. Hitung kebutuhan cairan mengikuti rumus Holliday-Segar 

Contoh: Pasien dengan BB 5 kg, maka membutuhkan cairan 500 cc/ hari 
3. Konversi kebutuhan cairan ke dalam satuan cc/jam 
4. Hitung kecepatan tetesan cairan  tetes/menit 

Catatan: 1 cc = 60 tetes mikro 
5. Atur tetesan pada infus yang terpasang 

 

C. Menghitung dosis obat IV 
1. Ukur berat badan pasien terlebih dahulu  
2. Tentukan sediaan obat yang tersedia, apakah dalam % atau mg/ml 
3. Hitung kebutuhan obat sesuai dengan dosis  
4. Perhatikan bentuk obat (bentuk cairan atau serbuk) 
5. Jika obat dalam bentuk cairan, hitung kebutuhan obat yang akan 

diinjeksikan 
Contoh: Manitol 20% bermakna 20 g dalam 100 mL, setara dengan 200 
mg/mL 

6. Jika bentuk serbuk, larutkan sesuai aturan campuran obat, konversikan 
dalam hitungan mg/ml 
Contoh: Ceftriaxon 1 vial diencerkan dengan 9 mL NaCl/ D5%/ aquabides  
Maka tiap mL larutan obat mengandung 100mg ceftriaxon 

7. Injeksikan obat sesuai dengan kebutuhan  
 

 

Contoh soal: 

Seorang pasien dengan berat badan 50kg, mengalami luka bakar grade IIB 
seluas 25%, hitung kecepatan tetesan pada saat 8 jam pertama, 16 jam 
selanjutnya, dan saat maintenance (berdasarkan modified brooke formula) 
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Judul : Interpretasi EKG dengan Kelainan (VES, AMI,  
Judul : Konseling penggunaan antibiotik dan penulisan 

resep antibiotik pada segala jenis sediaan 
Sistem    : Lain-lain 
Semester   : VII 
Penyusun   : Bagian Farmakologi 
Tingkat Keterampilan : 4A 
  
 Deskripsi Umum 

1. Definisi 
Infeksi merupakan kasus penyakit yang sering dijumpai sehari-hari. 
Oleh karenanya antibiotik sering kali dipakai pada peresepan. 
Sayangnya pemakaian antibiotik seringkali masih kurang tepat 
sehingga memunculkan bahaya resistensi antibiotik.  

2. Tujuan 
Tujuan umum modul ini adalah memahami penggunaan antibiotik 
yang tepat dan mampu memberikan konseling penggunaan antibiotik 
kepada pasien. 

3. Prasyarat 
Prasyarat keterampilan klinik ini adalah mahasiswa sudah mengetahui 
penggolongan dan contoh-contoh antibiotik 

 
Alat dan Bahan 

1. Lembar Anamnesis 1 unit 
2. Formularium Nasional 
3. DOEN 
4. MIMS/ISO 
5. Kertas resep 

  
Prosedur 
1. Menentukan apakah terdapat indikasi pemakaian antibiotik 

Gunakan antibiotik berdasarkan indikasi kuat, adakah bukti penunjang 
adanya infeksi seperti hasil pemeriksaan mikrobiologis atau gejala sesuai 
dengan rekomendasi klinis / guideline. Apabila diperlukan pemeriksaan 
mikrobiologi sebelum diagnosis ditegakkan, maka pengumpulan sampel 
dilakukan sebelum pasien mengkonsumsi antibiotik.  

Tentukan juga apakah akan menggunakan antibiotik spektrum sempit 
atau luas, pertimbangan efek samping yang akan muncul dan apakah ada 
interaksi dengan obat lain yang akan dikonsumsi pasien, adakah riwayat 



51 
 

alergi antibiotik sebelumnya, penggunaan antibiotik sebelumnya dan 
bagaimana respon keberhasilannya. Pertimbangkan pula kondisi pasien 
yang sedang hamil dan menyusui.  

2. Rute administasi, sediaan dan dosis 
Pilihlah dosis, frekuensi serta rute administrasi pengobatan yang sesuai, 
berdasarkan rekomendasi yang mempertimbangkan berat-ringannya 
suatu penyakit. Sebagian besar infeksi dapat diatasi dengan pemberian 
antibiotik oral. Pemberian oral memiliki efek samping yang lebih kecil 
dibanding pemberian parenteral.  
Berikut ini merupakan beberapa antibiotik yang tercantum dalam 
formularium nasional.  
 

No Nama Obat dan Golongan  
1 Betalaktam 

Amoksisilin tab 250 mg, tab 500 mg, drops 100 mg/ml, 
syr 125 mg/5 ml, syr 250 mg/5 ml 
Ampisilin 
Inj 250mg, inj 1000 mg 
Benzatin benzil penisilin  
Inj 1,2 juta IU/ml dam inj 2,4 juta IU/ml 
Kombinasi: ampisilin & sulbactam 
Ampisilin 500 mg- sulbactam 250 mg, Ampisilin 1000 
mg- sulbactam 500 mg, inj 750 mg, inj 1500 mg 
Sefadroksil caps 250 mg, caps 500 mg, syr 125 mg/5 ml, 
syr 250 mg/5 ml 
Seftriakson inj 1000 mg 
Sefiksim tab salut selaput 100 mg, 200 mg 
Sefaleksin caps 250 mg, caps 500 mg 
Sefazolin inj 1000 mg 

2 Tetrasiklin 
Doksisiklin caps 50 mg, 100 mg 
Tetrasiklin caps 250 mg, 500 mg  

3 Kloramfenikol caps 250 mg, 500 mg, susp 125 mg/5ml, 
inj 1000 mg 

4 Kotrimoksazol 
Sulfametoksazol 400 mg- Trimetroprim 80 mg,  
Syrup (sulfametoksazole 250 mg-trimetoprim 40 mg)/ 
5ml 

5 Makrolida 
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Azitromisin tab 250 mg, tab salut selaput 500 mg, syr 
200 mg/5 ml, inj 500 mg 
Eritromisin kaps 250 mg, tab 500 mg, syr 200mg/5ml 
Klaritromisin tab salut selaput 500 mg, syr 125 mg/5ml, 
syr 250 mg/5ml 
Klindamisin caps 150 mg, 300 mg 

6 Aminoglikosida 
Gentamisin inj 10 mg/ml, inj 40 mg/ml 
Amikasin inj 250 mg/ml 

7 Florokuinolon 
Levofloksasin tab salut selaput 500 mg, inf 5 mg/ml 
Moksifloksasin tab salut selaput 400 mg, inf 1,6 mg/ml 
Ofloksasin tab salut selaput 200 mg, 400 mg 
Siprofloksasin tab salut selaput 500 mg, inf 2 mg/ml 

8 Metronidazol tab 250 mg, 500 mg, susp 125 mg/ml, inf 
5 mg/ml, sup 500 mg, ovula 500 mg 

9 Pirimetamin tab 25 mg 
10  Antibiotik topikal mata 

Asam fusidat tetes mata 1% 
Gentamisin salep mata 0,3%, tetes mata 0,3% 
Kloramfenikol tetes mata 0,5%, tetes mata 1%, salep 
mata 1% 
Levofloksasin tetes mata 0,5% 
Siprofloksasin tetes mata 3mg/ml 
Moksifloksasin tetes mata 0,5% 

11 Antibiotik topikal kulit 
Salep kombinasi Basitrasin 500 IU/g -Polimiksin B 
10.000 IU/g 
Kloramfenikol salep 2% 
Natrium fusidat salep 2%, krim 2% 
Perak sulfadiazin krim 1%, krim 2%  

12 Antiobiotik Telinga 
Kloramfenikol tetes telinga 
Ofloksasin tetes telinga 3% 
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3. Penulisan resep  
Penulisan resep dimulai dengan menuliskan lambing R/ lalu diikuti nama 
obat, bentuk dan sediaan, jumlah lalu diikuti petunjuk cara pakai.  

 

Contoh: 

R/ Metronidazol tab 500 mg No X 

S 3 dd tab I 

------------------------------------------- paraf 

 

R/ Amoksisilin syr 250mg/5 ml fls No I 

S 3 dd c.orig I 

------------------------------------------ paraf 

 

R/ Gentamisin eyedrops 3% fls No I 

S omni hora gtt I ODS 

---------------------------------------- paraf 

R/ Gentamisin eye ointment 5g tube No I 

S 1 dd applic OD a n  

---------------------------------------- paraf 

 

4. Edukasi  

Setelah memberikan resep, bukan berarti tugas sudah selesai. Kita harus 
mengedukasi dan mengingatkan pasien mengenai aturan pemakaian obat 
khususnya antibiotik. Pahamkan pasien bahwa antibiotik bersifat 
membunuh dan atau menghentikan pertumbuhan kuman, dan tujuan ini 
dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, jelaskan 
bahwa antibiotik harus diminum berdasarkan waktu yang ditentukan. 
Antibiotik harus digunakan hingga selesai.  

Pasien juga perlu mengetahui efek samping yang mungkin timbul, dan 
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apabila terjadi efek serius atau 
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alergi pasien harus menghentikan minum antibiotik dan segera pergi ke 
dokter.  

Contoh kasus:  

1. Peresepan antibiotik untuk kasus 
a. Infeksi saluran pernafasan  
b. Infeksi saluran kemih 
c. Infeksi saluran cerna   
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