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Evaluasi Pelaksanaan KTI angkatan 
2013 dan 2014

KURUKULUM BARU

• 2014  : 183 mahasiswa,  yang sudah ujian  26 mahasiswa

Mahasiswa angkatan 2014 belum masuk blok klinis, masih 
blok dasar-- pembimbingan lebih intensif? Solusi?

KURIKULUM LAMA

• 2013 :  196 mahasiswa, yang sudah ujian  160 mahasiswa

• 2012 :  241 mahasiswa yang belum ujian  237 mahasiswa

• 2011 :  199  mahasiswa yang sudah ujian  193 mahasiswa

• 2010 :    201 mahasiswa yang sudah ujian  200 mahasiswa





SYARAT DOSEN PEMBIMBING KTI

• Dosen pembimbing KTI 1 (pertama) :

Dosen tetap PSPD FKIK UMY dan PKU Gamping 
dengan pendidikan mimimal S2/Spesialis 

• Dosen pembimbing KTI 2 (ke dua) -- hanya 
berlaku di RSUD Kota dan RSUD Panembahan 
Senopati Bantul 

Dosen pembimbing 2 RS jejaring yaitu  dokter 
spesialis di RSUD Kota  atau RSUD Panembahan 
Senopati Bantul yang bersedia membimbing KTI 



KUOTA MAHASISWA PER DOSEN

1. Dosen tetap dengan minimal S3  
berjabfung  atau Lektor Kepala melakukan 
bimbingan KTI dengan kuota membimbing 
maksimal 4 mahasiswa.

2. Dosen tetap yang sudah berjabfung 
minimal AA melakukan bimbingan KTI 
dengan kuota membimbing maksimal 3 
mahasiswa. 



KUOTA MAHASISWA PER 
DOSEN....CONTINUED

3. Dosen tetap yang belum memiliki jabfung 
melakukan bimbingan KTI dengan kuota 
membimbing maksimal 2 (dua) mahasiswa.

4. Dosen spesialis klinik di RSUD Kota Wirosaban 
atau RSUD Panembahan Senopati Bantul yang 
bersedia membimbing KTI sebagai pembimbing 
ke 2 dengan kuota maksimal 2 (dua)  mahasiswa 
, dengan dosen pembimbing KTI 1 diutamakan 
yang telah memiliki Jabfung. 



RINGKASAN SKEMA PERAN DOSEN 
PEMBIMBING KTI

WS dosen 
pembimbing 

KTI

Pembimbingan 
pembuatan proposal

Min 8x pertemuan
dengan dr

pembimbing

Saat blok 14
(metopen& 

biostatistika)

Ujian OSCE/ 
proposal oleh 

pembimbing&pengu
ji

Revisi proposal 
selama 2 minggu
setelah Mcq blok

14

Penyusunan KTI 
Konsul dr

pembimbing

(2 semester)

Ujian seminar KTI (Maksimal 
April 2018)

1 Dosen pembimbing

1 Dosen penguji

WS KTI 
mahasiswa

Mahasiswa
Upload 

SIKTI



ALUR MAHASISWA UJIAN SEMINAR 
HASIL KTI

Persyaratan 
Seminar 
hasil KTI 

terpenuhi 
(SOP), cek 
kesesuaian

Paraf admin 
KTI

Mahasiswa wajib 
menghubungi dosen 

pembimbing dan 
penguji menetapkan 

tanggal ujian-
(form biru) acc 

koord. KTI 
diserahkan ke 

pengajaran dan 
wa/sms tanggal 

ujian ke admin KTI

Admin KTI : mencetak form 
nilai dan surat undangan.

Admin  menyerahkan surat 
undangan, form nilai & 

naskah KTI   ke  pembimbing 
dan penguji

( wajib 1 minggu  sebelum 
pelaksanaan KTI)

Jika syarat pengumpulan seminar 1 
minggu sebelum  ujian ke admin KTI  
belum terpenuhi maka jadwal ujian 

seminar hasil akan diundur 1 minggu 
sejak syarat telah terpenuhi.

Syarat terpenuhi mahasiswa 
melaksanakan ujian seminar hasil 

KTI



• Kegiatan skill Lab : selama 4 minggu 
(2 Mei 2017- 1 Juni 2017)

• Minimal 8 kali bimbingan, dibuktikan dengan kartu 
bimbingan mhs (warna putih) dan di tandatangani 
dosen pembimbing sebagai syarat untuk mengikuti 
ujian OSCE / presentasi proposal.

• Dosen pembimbing juga memiliki daftar hadir 
pembimbingan skill lab blok 14 (warna kuning) untuk
bukti pembimbingan dengan mahasiswa KTI .             
(disimpan dosen sendiri untuk LEBKD).

Penyusunan proposal

kartu konsultasi.xls


Time Table Penyusunan proposal KTI

Kegiatan Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu VI

2-8 Mei 2017 9-15 Mei 2017 16 Mei -22 Mei
2017

23Mei -1 Juni 
2017

7-8 Juni 2017

Penyusunan BAB I
Pendahuluan

Penyusunan BAB I 
Pendahuluan

Menyusun BAB II 
tinjauan pustaka

Menyusun BAB II 
tinjauan pustaka

Pembuatan BAB III
Metopen

Pembuatan BAB III
Metopen

Pembimbingan
presentasi proposal 
(pembuatan ppt, teknik
penyampaian)

Pembimbingan
presentasi proposal

Ujian Proposal KTI (Skill 
lab)



Naskah proposal dilengkapi dengan halaman
pengesahan,  di tanda tangani oleh dosen
pembimbing. 

 proposal  dijilid 3 atau 4 eksemplar,  warna
hijau, 

untuk dosen pembimbing

Untuk dosen penguji

mahasiswa

Mahasiswa menyerahkan naskah proposal 
AKHIR (sudah di acc) ke dosen pembimbing

:Syarat
Mengumpulkan :



Mekanisme Kegiatan
pembimbingan/skill lab

Tugas Pembimbing :
Melakukan pembimbingan seminggu minimal 

2 kali
 Waktu dan metode sesuai kesepakatan

dengan Pembimbing



MEKANISME UJIAN PROPOSAL KTI

Tugas Penguji :
Mereview dan memberi masukan proposal

mahasiswa saat ujian proposal KTI



RENCANA UJIAN PROPOSAL/OSCE

 Ujian proposal tgl 7 Juni dan 8 Juni 2017 

 Tempat : r tutor PD 

 Power point dalam bhs indonesia,  presentasi dan
diskusi dalam bhs Indonesia

 Sarana : Monitor, Komputer

 Waktu : Presentasi 15 menit, diskusi 15 menit

 Penilaian Pembimbing dan Penguji:

 Penilaian naskah proposal

 Penilaian presentasi

 Berita Acara Nilai

Dibuat catatan revisi

Angkatan 2014/nilai/fixedPENILAIAN Prop  KARYA TULIS ILMIAH. 2012 - Copy.docx


Kelengkapan Seminar Proposal KTI

1. Form Penilaian Ujian Proposal KTI 2017
(dicetak oleh masing-masing mahasiswa -
diupload di Els):  

a.lembar penilaian naskah dan presentasi
proposal KTI (@1 lembar) :untuk
pembimbing dan penguji

b. 1 lembar Berita Acara Nilai Seminar 
Proposal KTI di ttd oleh pembimbing/ketua 
penguji.

- 2 lembar catatan revisi (untuk pembimbing 



• Lembar penilaian dan lembar berita acara 
langsung direkap dan diserahkan ke  admin 
KTI /mb utami /admin ruang tutor atau PJ 
KTI PSPD . 

• Batas  pengumpulan revisi proposal 
maksimal  2 minggu setelah pelaksanaan 
ujian MCQ.



Peserta 175 mhsw

maka : -Hari I (7 Juni 2017) menguji 100 mahasiswa
-15 ruang tutor  

(@± maksimal 8 mhs/ruangan @ 30 menit )

2 shift (pagi dan siang)

-Hari II (8 Juni 2017) menguji 75 mahasiswa-
15 ruang tutor 

(@± maksimal 8 mhs/ ruangan @ 30 menit )

1 shift (siang)



• Pasangan (pembimbing dan penguji ) akan
ditentukan oleh Prodi berdasarkan kesesuaian
keahlian/kedekatan ilmu dan pertimbangan
jumlah bimbingan dan disosialisasikan pada 
saat acara WS proposal KTI 

• Hasil WS tersebut akan dikirimkan via  email 
melalui Kabag

untuk re check ulang  kesesuaian dosen 
penguji dan Kabag   mengirimkan konfirmasi 
kembali ke koordinator KTI (dalam waktu yang 
ditentukan)



Dosen Pembimbing KTI 1 dan 2 : 

Rp.400.000,00/mahasiswa (selama 2 semester)

• Penguji KTI

Rp. 200.000,00/mahasiswa

Sebagai pembimbing proposal  KTI (OSCE/skill)

Rp. 35.000 /mahasiswa/pertemuan

(8 kali bimbingan selama 4 minggu)

• Sebagai penguji OSCE/seminar proposal

Rp 25.000/mahasiswa





SYARAT MAHASISWA 
MENGAJUKAN KTI

Syarat
Akademik

Mhs berada di
tahun ke-III atau

lebih

Syarat
Administratif

Membayar
uang

administrasi
KTI

Telah mendaftarkan
diri untuk mengambil
Blok 14 ( Biostatistika

& Metopen)


