
 

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia  
The Indonesian Association of Forensic Medicine 

Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 
Proceeding Annual Scientific Meeting 2017 

 

324 |    I S B N  978-602-50127-0-9  Pekanbaru, 15-16 Juli 2017 

Ujian Nasional PPDS Ilmu Kedokteran Forensik 
 

Yudha Nurhantari1  
 
Abstrak 
Ujian merupakan salah satu metode untuk mengetahui 
capaian kompetensi yang diharapkan pada peserta 
didik.  Terdapat berbagai bentuk ujian yang dapat dipilih 
sesuai dengan jenis kompetensi yang diharapkan. Ujian 
hendaklah dapat mengukur pengetahuan dan 
keterampilan calon lulusan. Untuk mengukur 
pengetahuan, maka bentuk ujian tulis essay atau MCQ  
(Multiple Check-points  Question) dapat dipilih, 
sedangkan untuk keterampilan, maka dapat dipilih 
OSCE (Objective Structered Comprehensive 
Examination). Hal ini telah dilakukan dalam UKPMMD 
bagi  calon dokter umum.  
Metode: Tujuan penulisan ini adalah menganalisis 
bentuk soal ujian nasional PPDS I.K.Forensik. Metode 
yang digunakan adalah telaah pustaka tentang berbagai 
metode ujian.  
Hasil:Untuk mendapatkan kompetensi lulusan yang 
standar, telah dilakukan ujian nasional bagi calon 
lulusan PPDS  Ilmu Kedokteran Forensik  dan 
Medikolegal sejak tahun 2004.  Metode   yang 
ditetapkan adalah presentasi kasus dan selanjutnya 
ditambahkan dengan penyusunan visum et repertum. 
Metode ini dapat menilai pengetahuan serta 
keterampilan  mempertahankan pendapat. Namun 
kekurangannya adalah bersifat subyektif, serta kurang 
mampu menilai ketrampilan. Juga belum  dilengkapi 
dengan rubrik penilaian yang dapat memberikan 
penilaian lebih obyektif.  
Kesimpulan:Dengan demikian, maka metode ujian 
yang dipilih hendaklah sesuai dengan jenis kompetensi 
yang diharapkan. Perlu ditambah dua  metode ujian bagi 
residen, yaitu CBT (MCQ) dan OSCE, agar lulusan 
PPDS I.K.Forensik dapat dinilai dengan baik dan 
objektif.  
Kata kunci : ujian nasional; OSCE; CBT; presentasi 
kasus 
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PENDAHULUAN  
Dalam memenuhi kebutuhan dokter 

forensik untuk menyelesaikan berbagai 
masalah keadilan terkait kedokteran di 
Indonesia,  Pemerintah memiliki tugas dan 
kewajiban menyelenggarakan pelayanan 
kedokteran forensik yang berkualitas. 

Dokter sebagai pelaku pelayanan 
untuk menydiakan barang bukti medis 
forensik harus memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang handal serta memiliki 
integritas etika/moral untuk mendukung 
terwujudnya pelayanan kedokteran forensik 
yang bermutu. Dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dokter spesialis forensik yang 
profesional maka proses pendidikan menjadi 
faktor yang sangat menentukan.Untuk 
menjamin mutu lulusan program pendidikan 
dokter di Indonesia harus sesuai dengan 
Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik 
sebagaimana amanatUU RI Nomor 29 tahun 
2004 tentang Praktek Kedokterandan UU RI 
Nomor 20 tentang Pendidikan 
Kedokteran.Institusi pendidikan kedokteran 
patut menerapkan standar sesuai dengan 
standar pendidikan profesi dokter spesialis 
Indonesia dalammenyelenggarakan 
pendidikan kedokteransecara komprehensif 
melaluiberbagai proses. Proses tersebut 
antara lain proses seleksi mahasiswa, 
penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, 
penentuan materi pembelajaran, disain 
proses dan metode pembelajaran, desain 
evaluasi pembelajaran, penyediaan dan 
pengelolaan sumber daya serta penjaminan 
mutu. Di akhir proses program 
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pendidikankedokteran spesialis dilakukan uji 
kompetensi mahasiswa yang bersifat 
nasionaluntuk memperoleh sertifikat 
profesidari institusi pendidikan sesuai UU 
Pendidikan Kedokteran untuk memperoleh 
sertifikat kompetensidari organisasi profesi 
dalam hal ini Kolegium sesuai UU Praktik 
Kedokteran dan Perkonsil No.1 Tahun 
2010.Ujian nasionalPPDS Ilmu kedokteran 
Forensik dan Medikolegal Indonesia telah 
dimulai sejak tahun 2004, diselenggarakan 
atas kerjasama dari Kolegium Dokter Spesilais 
Forensik dan Medikolegal  Indonesia dan 
PPDS Ilmu Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal.  

Salah satu hal yang penting dalam 
proses pendidikan adalah penilaian proses 
belajar mahasiswa. Secara luas, penegertian 
penilaian adalah suatu proses penyediaan 
informasi untuk membuat keputuasan 
terhadap mahasiswa, kurikulum, dan program 
studi. Metode penilaian  belajar mahasiswa 
mempertimbangkan prinsip-prinsip penilaian, 
yaitu harus sejalan dengan tujuan 
pembelajaran, komprehensif, 
berkesinambungan, dan dapat digunakan  
untuk tujuan formatif dan sumatif. Penilaian 
belajar mahasiswa merupakan bagian yang 
penting dalam proses pendidikan. Pengertian 
penilaian belajar mahasiswa secara luas 
adalah suatu proses penyediaan informasi 
untuk membuat keputusan terhadap 
mahasiswa, kurikulum dan program studi, 
serta kebijakan dalam pendidikan. 
Metodepenilaian belajar mahasiswa 
mempertimbangkan prinsip-prinsip penilaian, 
yaitu harus sejalan dengan tujuan 
pembelajaran, komprehensif, 
berkesinambungan, dan dapat digunakan 
untuk tujuan sumatif dan formatif.  

Tujuan dari tulisan ini adalah 
menganalisis apakah  metode ujian nasional 
bagi peserta PPDS Ilmu Kedokteran Forensik 

dan Medikolegal telah tepat dan mampu 
menilai kemampuan peserta ujian sesuai 
standar kompotensi yang telah ditetapkan.  

 
METODE 

Metode yang digunakan berupa 
obervasi pelaksanaan ujian nasional bagi 
residen PPDS Ilmu Kedokteran Forensik di 
Indonesia tahun 2004-2016. 
 
HASIL 

Pelaksanaan ujian nasional bagi 
residen program studi pendidikan dokter 
spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal di Indonesia telah dimulai sejak 
tahun 2004. Peserta ujian nasional 
didaftarkan oleh program studi yang 
bersangkutan kepada kolegium Ilmu 
Kedokteran Forensik dan Medikolegal setelah 
lulus ujian lokal di PPDS. Pada awal 
pelaksanaan ujian, peserta diwajibkan 
mempresentasikan 1 karya tulis ilmiah 
dihadapan 3 penguji nasional dari berbagai 
instansi, satu orang dari PPDS sendiri, satu 
orang dari PPDS lain, dan satu orang dari 
kolegium. Setelah presentasi, peserta ujian 
diuji secara lisan oleh dosen-dosen penguji 
dengan berbagai pertanyaan terkait kasus 
yang dipresentasikan tersebut. 

Dalam perkembangan selanjutnya, 
peserta ujian diwajibkan untuk membuat 
visum et repertum dan laporan kasus, yang 
terdiri dari 1 kasus jenazah forensik dan 1 
kasus forensik klinik. Peserta ujian 
mempresentasikan kasus-kasus tersebut di 
hadapan tim penguji, dan setelah itu, peserta 
akan diuji secara lisan dengan berbagai 
pertanyaan terkait kasus yang dipresentasikan 
tersebut.  

Nilai ujian akhir merupakan rerata dari 
ketiga dosen penguji. Nilai minimal lulus 
adalah B. 
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Pembahasan 

Program Pendidikan Dokter Spesialis 
(PPDS) Ilmu Kedokteran Forensik merupakan 
pendidikan profesi, yang banyak memberikan 
kemampuan ketrampilan(skill) bagi 
mahasiswa residen. Di Indonesia, PPDS 
merupakan pendidikan berbasis universitas, 
dengan berpedoman pada kolegium terkait. 
Di beberapa negara lain, PPDS bukan berbasis 
pada universitas, namun berbasis pada 
kolegium terkait.  

Kurikulum pendidikan dokter di 
Indoinesia telah berkembang dari sistem SKS  
(Satuan Kredit Semester) menjadi kurikulum 
berbasis kompetensi, dengan demikian, jika 
kompetensi mahasiswa telah dapat dicapai, 
maka tidak perlu menunggu waktu yang lebih 
lama untuk dapat lulus menjadi dokter. 

Beberapa prinsisp uji kompetensi yang 
dilakukan harus dipenuhi dengan tujuan agar 
kredibilitas uji kompetensi tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip 
tersebut antara lain:  

1. Validitas 
Validitas adalah derajat kesesuaian 

pengukuran yang dapatdicapai oleh suatu 
instrumen penilaian terhadap hal yang harus 
diukur.Validitas uji kompetensi meliputi 
sejauh mana soal uji kompetensi mencakup 
materi dalam Standar Kompetensi Dokter 
Spesialis Forensik dan Medikolegal.Validitas 
uji kompetensi terdiri dari validitas konstruk, 
validitas konten, dan validitas muka. 

2. Reliabilitas 
Uji kompetensi dikatakan reliabel jika 

uji tersebut dapat dipercaya, konsisten, dan 
stabil.Reliabilitas terdiri dari konsistensi 
internal suatu ujian, konsistensi hasil ujian bila 
diujikan padakelompok peserta yang berbeda, 
dan konsistensi penilaian oleh beberapa 
penguji yangberbeda. 

3. Transparansi 

Kriteria dan standar yang dipakai 
dalam uji kompetensi harus jelas dan dapat 
dimengerti oleh semua pemangku 
kepentingan. Perlu dibuat buku panduan 
pelaksanaan ujian denga melibatkan berbagai 
pengguna, sehingga prinsip transparansi ini 
dapat berjalan dnegan baik. 

4. Komparabilitas 
Ujian seharusnya dilakukan dengan 

cara yang sama dan konsisten untuk 
seluruhpeserta; kondisi ujian diusahakan 
sama untuk semua peserta. 

5. Fairness 
Sistem penilaian dilakukan dengan 

kriteria yang jelas dan berlaku sama 
untuksemua peserta tanpa membeda-
bedakanlatar belakang peserta. 

6. Akseptabilitas 
Para pemangku kepentingan 

menyetujui desain dan implementasi ujian. 
Untuk itu, hendaklah berbagai pemangku 
kepentingan terkait diundang untuk 
merancang pelaksanaan ujian nasional, serta 
evaluasi pelakasanaannya secara periodik.  

7. Mampu Laksana  
Uji kompetensi harus mampu laksana 

baik dari segi waktu, pendanaanmaupun 
ketersediaan fasilitas pendukung disertai 
prinsip akuntabilitas. Mengingat biaya dan 
fasilitas pendukung dapat merupakan salah 
satu kendala di PPDS IKF ML, maka design 
metode ujian dapat dilakukan dengan inovasi 
sedemikian rupa sehingga menjadi mampu 
laksana. 

8.Dampak terhadap Pendidikan 
a.Efek/pengaruh pada pembelajaran 

dan pendidikan secara umum.Asesmen yang 
baik dapat memberikan efek positif terhadap 
proses belajarmengajar dan Institusi. 

b.Menstimulus evaluasi diri dan 
refleksi dari peserta didik.  
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Monitoring dan evaluasiadalah 
kegiatan monitoring dan evaluasi yang 
ditujukan pada suatuprogram yang sedang 
atau sudah berlangsung. Monitoring 
merupakan aktivitasyang dilakukanuntuk 
melihat, memantau jalannya program selama 
kegiatanberlangsung, dan menilai 
ketercapaian tujuan, melihat faktor 
pendukung dan penghambatpelaksanaan 
program. Dalam monitoring (pemantauan) 
dikumpulkan data dan dianalisis,hasil analisis 
diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai 
masukan untukmengadakan 
perbaikan.Evaluasi adalah proses untuk 
mengidentifikasi masalah, mengumpulkan 
data danmenganalisis data, menyimpulkan 
hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan 
hasilmenjadi rumusan kebijakan, dan 
menyajikan informasi (rekomendasi) untuk 
pembuatankeputusan berdasarkan pada 
aspek kebenaran hasil evaluasi. Terkait 
dengan evaluasi,Scriven (1967) menyatakan 
“Evaluation as the assessment of worth and 
merit”.Sementara itu, Stuflebeam (1971) 
mengatakan "Evaluation is the process of 
delineating,obtaining, and providing usefull 
information for decision making". Sedangkan 
Cronbachmengatakan bahwa "Evaluation as 
methods for quality improvement in 
education".Program adalah sekumpulan 
kegiatan yang terencana dan tersistem. 
Programterdiri dari komponen-komponen 
meliputi: tujuan, sasaran, kriteria 
keberhasilan, jeniskegiatan, prosedur untuk 
melaksanakan kegiatan, waktu untuk 
melakukan kegiatan,komponen pendukung 
seperti fasilitas, alat dan bahan, serta 
pengorganisasian. 

Daribeberapa definisi di atas, evaluasi 
program merupakan satu metode 
untukmengetahui dan menilai efektivitas 
suatu program dengan membandingkan 
kriteria yangtelah ditentukan atau tujuan yang 

ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Hasil 
yang dicapai dalam bentuk informasi 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
pembuatankeputusan dan penentuan 
kebijakan. Jenis evaluasi yang akan digunakan 
sangattergantung dari tujuan yang ingin 
dicapai lembaga, tahapan program yang akan 
dievaluasidan jenis keputusan yang akan 
diambil. Dengan demikian Evaluasi Program 
adalahproses untuk mengidentifikasi, 
mengumpulkan fakta, menganalisis 
datadanmenginterpretasikan, serta 
menyajikan informasi untuk pembuatan 
keputusan bagipimpinan. Evaluasi program 
dilaksanakan secara sistematik seiring dengan 
tahapan(waktu pelaksanaan) program untuk 
mengetahui ketercapaian tujuan, dan 
memberikanumpan balik untuk memperbaiki 
program. 

Dalam UKMPPD, terdapat 2 macam 
ujian, yaitu CBT dan OSCE. Untuk PPDS Ilmu 
Bedah, telah menggunakan metode ujian yang 
dapat digunakan untuk menilai pengetahuna 
dan ketrampilan yang ditargetkan. Metode 
digunakan adalah ujian tulis MCQ, OSCA, serta 
ujian oral long case dan short case. PPDS 
Obstetri dan Ginekologi, PPDS THT,  
menggunakan ujian tulis MCQ dan OSCE 
dalam ujian nasionalnya. 
 
SIMPULAN 

Dapat kami simpulkan bahwa terdapat 
dua metode ujian  nasional dalam PPDS Ilmu 
Kedokteran Forensik dan Medikolegal di 
Indonesia, yaitu penyusunan visum et 
repertum dan presentasi kasus. Kedua metode 
tersebut dapat mengukur kompetensi 
ketrampilan peserta ujian dalam menyusun 
visum et repertum, presentasi ilmiah serta 
mengukur pengetahuan dalam ujian lisan. 
Metode ini kurang obyektif, cenderung 
bersifat subyektif dosen penguji. Perlu 
dilakukan pengembangan metode ujian yang 
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dapat menilai kompetensi calon Dokter 
Spesialis Foresik, baik itu dalam menilai 
kompetensi pengetahuan (knowledge) 
maupun ketrampilan (skills) lainnya secara 

obyektif. Dapat ditambahkan metode ujian 
tulis MCQ yang dapat digunakan untuk 
mengukur kemampuan pengetahuan dan 
OSCE untuk menilai kemapuan skill-nya. 
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