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LATAR BELAKANG
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TUJUAN PENELITIAN

• untuk menggali bagaimana sistem kurikulum dan asesmen pendidikan
tinggi kedokteran dan profesi kesehatan selama ini, terkait alokasi
waktu dan materi belajar yang relevan terhadap kemampuan SDM 
unggul abad 21. 

• Partisipasi yang bisa Bapak/Ibu berikan adalah sumbang saran 
pemikirian utk model ujian formatif berbasis observasi langsung dan
umpan balik yg membangun sebagai upaya menyeimbangkan uji
nasional yg telah ada.



METODE PENELITIAN

• Pembuatan model kurikulum dan programmatic assessment untuk
institusi pendidikan kesehatan di Indonesia – Blue Print on 
paper(Participatory action research/ PAR dengan mengundang
perwakilan stakeholders pada Delphi technique sebelumnya). PAR 
terdiri dari dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap: 
Evaluasi – Refleksi – Perencanaan – Aksi. Masing-masing siklus
memerlukan waku 4 minggu. Masing-masing tahapan akan dilakukan
melalui diskusi daring lewat aplikasi zoom dengan mengundang para 
partisipan. Diskusi akan difasilitasi oleh peneliti.

• Apabila bapak/ibu/saudara bersedia menjadi partisipan penelitian ini,  
mohon klik dan mengisi tautan berikut
https://form.jotform.com/200993954786069 .

https://form.jotform.com/200993954786069


Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak/ Ibu/ Sejawat sekalian dalam webinar ini. Kami sadar bahwa
masih terdapat banyak keingintahuan Bapak/ Ibu yang belum dapat kami jawab karena keterbatasan waktu. Untuk
itu, kami persilakan Bapak/ Ibu untuk dapat mengirimkan e-mail jika masih terdapat pertanyaan yang ingin dijawab
oleh para narasumber melalui: medec.imeri@ui.ac.id atau klastermedec.imeri@gmail.com 

Kami akan mengupayakan untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. 

Untuk materi yang telah dipresentasikan serta rekaman webinar hari ini dapat diunduh melalui tautan berikut
https://bit.ly/materiwebinarCOVIDmedec  

Untuk mendapatkan sertifikat, kami harap Bapak/ Ibu/ Sejawat sekalian dapat mengisi kuesioner webinar pada
tautan berikut http://bit.ly/webinarsurveyCOVID-19

Jika Bapak/ Ibu/ Sejawat sekalian berkenan untuk menjadi responden penelitian tentang kurikulum dan
programmatic assessment yang akan dilakukan oleh dr. Mora Claramita, MHPE, PhD (Universitas Gadjah Mada) 
yang telah dijelaskan pada saat webinar, silakan melakukan registrasi pada tautan berikut
https://form.jotform.com/200993954786069 

Terima kasih atas partisipasi Bapak/ Ibu/ Sejawat sekalian.

Tim MedEC IMERI FKUI
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