PANDUAN PENGISIAN BORANG
A. PENGISIAN BORANG DATA DIRI
• Anda harus sudah terdaftar sebagai anggota CPD‐IAUI.
• Log‐in pada web www.cpd‐iaui.org dengan menggunakan member ID dan Password yang
telah dikonfirmasi.
• Pilih Borang data Diri
• Klik edit (bagian bawah form data diri)
• Masukkan data diri secara lengkap.
• Klik edit data diri.
UNTUK MENGUPLOAD PAS FOTO
• Anda harus sudah terdaftar sebagai anggota CPD‐IAUI.
• Log‐in pada web www.cpd‐iaui.org dengan menggunakan member ID dan Password yang
telah dikonfirmasi.
• Pilih lihat profil
• Browse foto yang akan di upload.
• Klik simpan
B. PENGISIAN BORANG RESERTIFIKASI
Berikut sedikit penjelasan mengenai pengisian Borang Resertifikasi.
Kegiatan yang dicantumkan dalam Borang Resertifikasi adalah kegiatan mulai tahun 2007.
•

Kegiatan Pendidikan/ Pelatihan
• Mencakup semua kegiatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan. Biasanya
berupa kegiatan pelatihan (workshop/course, symposium, serta Round Table Discussion
(RTD). Keikutsertaan dalam tes MCQ yang disediakan oleh IAUI maupun dari sumber lain
(yang terdaftar pada Komisi P2KB‐IAUI melalui internet/ jurnal ilmiah juga dapat diajukan
klaim untuk memperoleh SKP.
• Data yang dimasukkan ke dalam kolom borang resertifikasi kategori I adalah berdasarkan
Sertifikat yang didapat. (tahun, Kegiatan, Peran serta, Tempat, dan nilai SKP yang tercantum
di sertifikat).

•

Kegiatan Profesional
•
•

•

Mencakup kegiatan penanganan pasien rawat jalan, rawat inap, konsultasi yang ditangani
serta tindakan‐tindakan urologi.
Data yang dimasukkan ke dalam kolom borang resertifikasi kategori II adalah berdasarkan
bukti jumlah kasus dari atasan. (Tahun, tindakan yang dilakukan, jumlah pasien yang
ditangani, dan nilai yang didapat).
Contoh pengisian Kinerja Profesional.
Tahun
Tindakan
Jumlah
Nilai
2007
Operasi
.......
2007
Rawat Inap
.......
2007
Rawat Jalan
.......
2008
Operasi
.......
2008
Rawat Inap
.......
2008
Rawat Jalan
.......

•

Kegiatan Pengabdian Masyarakat/ Profesi
• Cakupan kegiatan ini sangat luas, mulai dari penyuluhan, menjadi pengurus di organisasi
(profesi), keikiutsertaan dalam susunan panitia pertemuan ilmiah, tergabung dalam tim
medis, sampai menjadi reviewer.
• Data yang dimasukkan ke dalam kolom borang resertifikasi kategori III adalah berdasarkan
Surat Penugasan dan materi, atau berdasarkan SK Penunjukan. (Tahun, jenis kegiatan,
tempat, Peranan/ jabatan dan nilai yang didapat).

•

Kegiatan Pengembangan Keilmuan
• Kegiatan mengajar di institusi pendidikan/ forum ilmiah popular, baik secara terstruktur
maupun tidak, memberikan bimbingan karya ilmiah/ tesis/ disertasi. Peran serta anggota
sebagai pembicara dalam forum ilmiah, baik lokal, nasional maupun internasional juga
masuk dalam kategori ini.
• Data yang dimasukkan ke dalam kolom borang resertifikasi kategori IV adalah berdasarkan
bukti penugasan, sertifikat, bukti artikel dan majalah (presentasi makalah bebas oral), poster
dan bukti dari penyelenggara yang menerangkan keikutsertaan yang bersangkutan (makalah
poster). Data yang dimasukkan adalah data tahun kegiatan, jenis kegiatan, tempat, peranan/
jabatan, serta nilai yang didapat.

•

Kegiatan Publikasi Ilmiah
• Mencakup penerbitan karya ilmiah, seperti penelitian, tinjauan pustaka ataupun laporan
kasus, baik di jurnal atau majalah tingkat nasional dan internasional. Penerbitan buku/
monografbaik yang bersifat ilmiah/ ilmiah popular (mengenai urologi) juga berhak
mendapatkan nilai SKP.
• Data yang dimasukkan ke dalam kolom borang resertifikasi kategori V adalah berdasarkan
bukti artikel dan majalahnya. (tahun, judul, nama majalah/ buku, edisi, serta nilai yang
didapat.

C. NILAI SKP CPD/P2KB‐IAUI

RESUME NILAI SKP CPD/P2KB
UNTUK SPESIALIS UROLOGI
NILAI SKP YANG DIPERLUKAN : minimal 250 per 5 TAHUN
Kategori
Aktivitas
Catatan
I

Kegiatan Pendidikan / Pelatihan

Minimal 100

II

Kegiatan Profesional

Minimal 100

III

Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Profesi

Minimal 30

IV

Kegiatan Pengembangan Keilmuan

Minimal 10

V

Kegiatan Publikasi Ilmiah

Minimal 10

RESUME NILAI SKP CPD/P2KB
UNTUK SPESIALIS UROLOGI KONSULTAN
NILAI SKP YANG DIPERLUKAN : minimal 270 per 5 TAHUN
Kategori
Aktivitas
Catatan
I

Kegiatan Pendidikan / Pelatihan

Minimal 100

II

Kegiatan Profesional

Minimal 100

III

Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Profesi

Minimal 30

IV

Kegiatan Pengembangan Keilmuan

Minimal 20

V

Kegiatan Publikasi Ilmiah

Minimal 20

JENIS KEGIATAN DAN JUMLAH SKP
(Sesuai dengan Buku Standar Profesi dan Sertifikasi Dokter Spesialis Urologi Indonesia 2004,
ISBN 9792542825)
Jenis Kegiatan

Nilai SKP

Kategori I : Kegiatan Pendidikan / Pelatihan (CME) (min. 100 kredit dalam 5 tahun)
Penilaian kegiatan Kategori I disesuaikan dengan nilai SKP yang telah ditentukan oleh BP2KB IDI
Kategori II : Kegiatan Profesional (minimal 100 kredit dalam 5 tahun)
•

•

Rawat jalan:
•

Minimal 100 kunjungan/tahun

15

•

101 – 500 kunjungan / tahun

30

•

>500 kunjungan / tahun

60

Tindakan operasi:
•

<20 tindakan /tahun

10

•

21 – 50 tindakan / tahun

20

•

51 – 100 tindakan / tahun

60

•

101 – 150 tindakan / tahun

80

•

151 – 250 tindakan / tahun

100

•

>250 tindakan / tahun

140

Kategori III: Kegiatan Pengabdian Masyarakat/ Profesi (min 30 kredit dalam 5 tahun)
•

Mengikuti kegiatan pelayanan urologi massal/kali

10

•

Mengikuti kegiatan pelayanan urologi massal yang

20

diselenggarakan oleh IAUI / kali
•

Mengkoordinasi kegiatan operasi massal / kali

10

•

Mengkoordinasi kegiatan operasi massal yang dilakukan oleh IAUI

20

/ kali
•

Menjadi Pengurus Organisasi profesi kedokteran/ seminat

4

•

Menjadi pengurus organisasi regional/internasional

8

•

Menjadi Panitia Kegiatan Ilmiah Urologi yang terakreditasi/ kali

4

Kategori IV: Kegiatan Pengembangan Keilmuan
(min 10 kredit (Sp.U) / 20 kredit (Sp.U‐K) dalam 5 tahun)
•

Wawancara/penyuluhan di media elektronik atau menjadi rujukan oleh

2

media cetak umum
•

Menjadi pembicara di pertemuan ilmiah populer /kali

4

•

Menjadi moderator, co‐moderator, panelis /kali

6

•

Menjadi penyunting (editor) buku

12

•

Menjadi penyunting (editor) majalah

6

•

Menjadi mitra bestari /majalah/tahun

10

•

Menjadi pembicara di pertemuan ilmiah di dalam negeri:

•

•

Submitted

12

•

Diundang

16

Menjadi co‐author dari makalah yang dipresentasikan mendapat nilai

4

separuh dari nilai pembicara /kali
•

•

•

•

Menjadi pembicara pertemuan ilmiah luar negeri:
•

Submitted

16

•

Diundang

20

Membimbing / mendidik
•

Calon spesialis urologi /tahun

10

•

Calon spesialis lain /tahun

10

•

Calon spesialis urologi Konsultan/Fellowship /tahun

10

Membimbing / mendidik dalam program terstruktur
•

Program Diploma Keperawatan

2

•

Fakultas Keperawatan

4

•

Fakultas Kedokteran S1 /tahun

6

•

Fakultas Kedokteran S2 /tahun

8

•

Fakultas Kedokteran S3/tahun (promotor/ko‐promotor)

20

•

Strata 2 /kali

4

•

Strata 3 /kali

6

Penguji

Kategori V : Kegiatan Publikasi Ilmiah
(min 10 kredit (Sp.U) / 20 kredit (Sp.U‐K) dalam 5 tahun)
•

Dokumentasi pada perpustakaan lokal

2

•

Majalah/koran ilmiah populer

4

•

Majalah ilmiah lokal

6

•

Majalah ilmiah nasional

8

•

Majalah ilmiah nasional terakreditasi

10

•

Majalah ilmiah regional/internasional

12

•

Majalah internasional terakreditasi

20

•

Monograf/video pendidikan

20

•

Buku teks

40

Ket. Penulis I: 100 % Nilai; Penulis II: 50 % Nilai

