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Fungsi P2KB 

• Memberi pemahaman tentang tujuan dan
pelaksanaan P2KB agar semua anggota PDS 
PatKLIn dapat memperoleh sertifikat
kompetensi, STR dan SIP  sehingga dapat
melaksanakan profesinya dengan baik.



Tugas P2KB

• Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan
pelaksanaan P2KB ke anggota PDSPatKLIn

• Berkoordinasi dengan kolegium Patologi Klinik
PatKLIn untuk pengurusan Sertifikat kompetensi

• Memberikan penilaian SKP untuk kegiatan PDS 
PatKLIN

• Membuat laporan ke BP2KB IDI tentang kegiatan PDS 
PatKLIn



Landasan hukum

• UU no 23 th 1992 tentang Kesehatan
• UU no 29 2004 tentang Praktik Kedokteran
• Keputusan Menkes RI no 131/Menkes/SK/II/2004 tentang

sistem Kesehatan Nasional
• Peraturan KKI no 1 th 2005 tentang Registrasi dokter dan

dokter gigi
• Keputusan KKI no 21 A/KKI/KEP/IX/2006 tentang

Pengesahan Standar Kompetensi Dokter
• Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan

Etika Indonesia th 2002
• Surat Keputusan Pengurus Besar IKATAN DOKTER INDONESIA

NO. 464/PB/A.4/07/2010 tentang alur resertifikasi P2KB



P2KB

• Kegiatan pendidikan untuk memperbarui, 
mengembangkan dan meningkatkan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 
diperlukan dalam pekerjaannya.



5 Ranah pada P2KB

Pembelajaran

Profesional

Pengabdian masyarakat

Publikasi ilmiah

Pengembangan ilmu



Penggolongan kegiatan menurut  ranah 
1. Kegiatan pembelajaran yi. Kegiatan yg membuat seseorang

mempelajari suatu pengetahuan/ ketrampilan misal baca
artikel

2. Kegiatan profesional yi. Kegiatan yang dilakukan
sehubungan dg fungsinya sbg dokter shg memberinya
kesempatan utk mempertahankan / meningkatkan
pengetahuan/ketrampilan klinisnya misal menangani
pasien, menjadi instruktur dlm workshop

3. Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi yi kegiatan yg
dimaksudkan sbg pengabdian kpd masyarakat umum / 
masyarakat profesinya yg memberinya kesempatan utk
mengasah pengetahuan /ketrampilan klinisnya misal
terlibat penanggulangan bencana, anggota pokja, 
penyuluhan kesehatan



Penggolongan kegiatan  menurut ranah  
(lanjutan)

4. Kegiatan publikasi ilmiah atau populer di bidang kedokteran yi
kegiatan yg menghasilkan karya tulis yang dipublikasi misalnya
menulis buku, tinjauan pustaka

5. Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan yi kegiatan yg
berkaitan dg pengembangan bidang ilmu ybs misalnya
melakukan penelitian di bidang pelayanan primer



Jenis kegiatan Kriteria penilaian Dokumentasi 
pembuktian Nilai

Menjadi peserta dalam 
konferensi nasional dan 
internasional

Konferensi yang diakui / 
terakreditasi

Sertifikat kesertaan Sesuai SKP IDI untuk 
peserta , jika acara 
tersebut diakreditasi 
IDI

Menjadi peserta dalam 
lokakarya 

Lokakarya yang diakui / 
terakreditasi

Sertifikat kesertaan Sesuai SKP IDI untuk 
peserta , jika acara 
tersebut diakreditasi 
IDI

Menjadi peserta dalam seminar Seminar yang 
diakui/terakreditasi

Sertifikat kesertaan Sesuai SKP IDI untuk 
peserta , jika acara 
tersebut diakreditasi 
IDI

Menjadi peserta dalam seminar, 
temu ilmiah dsb di tempat kerja 
(intern)

Seminar / temu ilmiah 
intern di tempat kerja

Daftar hadir 1 SKP/kali

Menjadi peserta dalam kursus 
(hands-on practice/training)

Kursus yang diakui Sertifikat kesertaan 
dan/atau kelulusan

Sesuai SKP IDI untuk 
peserta , jika acara 
tersebut diakreditasi 
IDI

Menjadi peserta dalam kursus 
(hands-on practice/training)

Institusi dan nara 
sumber yang kompeten

Daftar acara, 
Sertifikat kesertaan 
dan/atau kelulusan

10-40 jam: 2 SKP, 
>40 jam: 4 SKP

Mengikuti pendidikan lanjutan 
tanpa gelar (non-degree)

Pusat 
pendidikan/kurikulum 
yang dakui / 
terakreditasi

Sertifikat peserta 
dan/atau sertifikat 
kelulusan.

2 SKP/sertifikat atau 
sesuai SKP IDI

A.Ranah Pembelajaran (lanjutan)



Mengikuti pendidikan lanjutan 
dengan gelar (degree)

Pusat 
pendidikan/kurikulum 
yang diakui / 
terakreditasi

Sertifikat   
kelulusan.

15 SKP/tambahan 
gelar

Kegiatan pembelajaran 
mandiri : membaca jurnal, 
self-test, penelusuran 
informasi, buku teks (text-
book)

Sesuai bidang patologi 
klinik

Ringkasan artikel 1 SKP/artikel

Pelatihan, Workshop, 
Lokakarya, Penataran

Diselenggarakan oleh 
institusi yang 
kompeten

Sertifikat sesuai SKP IDI

Pertemuan Ilmiah : PIT, 
Simposium , Seminar

Diselenggarakan oleh 
institusi yang 
kompeten

Sertifikat sesuai SKP IDI

Membahas jurnal dalam 
kelompok

Daftar hadir 1 SKP dalam 2 kali 
pembahasan jurnal

A. Ranah pembelajaran (lanjutan)



Jenis kegiatan Kriteria penilaian Dokumentasi 
pembuktian Nilai

Menjadi  editor atau peer 
review buku atau jurnal yang 
berhubungan dengan profesi

Kegiatan dilakukan 
untuk publikasi ilimiah 
oleh lembaga yang 
dikenal/resmi.

Artikel dan hasil 
review

4 SKP/periode 
kepengurusan

Menjadi anggota  kelompok 
kerja atau komite

Kelompok kerja atau 
komite yang berkaitan 
dengan bidangnya

Surat keputusan 
institusi

3 SKP/ kelompok 
kerja atau komite

Menjadi auditor   eksternal 
(ISO, KALK)

Bukti permintaan oleh 
institusi terkait  atau 
badan lain yang 
berwenang

Surat keputusan 
dan rangkuman 
hasil audit

10 SKP/kali 
mengaudit

Menjadi narasumber di 
institusi pendidikan atau 
pelatihan 

Kegiatan tersebut 
dilakukan di Pusat 
pendidikan unggulan 
yang diakui secara 
nasional.

Surat permintaan 
dan jadwal kuliah 
lengkap dengan 
topik dan pengajar

1 SKP/jam

Menjadi instruktor pelatihan Kegiatan organisasi 
profesi atau institusi 
yang diakui

Surat keputusan 
atau permintaan 
organisasi

3 SKP/kegiatan

Menjadi nara sumber dalam 
presentasi kasus

Institusi sendiri atau 
institusi lain

Surat undangan 
atau penunjukan

3 SKP/kasus

Membimbing staf teknis/analis 
laboratorium

Kegiatan dilakukan 
untuk institusi lain

Surat permintaan, 
Rangkuman topik, 
tanda hadir.

1 SKP/kali

Sebagai penyelenggara 
program pemantapan mutu 
Laboratorium

Kegiatan tersebut 
dilakukan oleh institusi 
yang diakui secara 
nasional

Surat keputusan  
dari institusi

5 SKP/tahun

B. Ranah Profesional 



Sebagai penyelenggara 
program pemantapan mutu 
Laboratorium

Kegiatan tersebut 
dilakukan oleh 
institusi yang diakui 
secara nasional

Surat keputusan  
dari institusi

5 SKP/tahun

Berpartisipasi dalam ronde 
besar

Kegiatan yang diakui 
sebagai kegiatan 
internal di tempatnya 
bekerja

Bukti pengakuan 
kegiatan internal 
dan daftar hadir.

1 SKP/kali ronde

Berpartisipasi dalan 
pertemuan audit

Kegiatan yang diakui 
sebagai kegiatan 
internal di tempatnya 
bekerja

Bukti pengakuan 
kegiatan internal 
dan daftar hadir.

2 SKP/kali audit

Menjadi auditor internal Bukti kegiatan audit 
sebagai agenda 
kegiatan internal di 
tempatnya bekerja

Surat keputusan 
dan rangkuman 
hasil audit

5 SKP/kali 
mengaudit

Memimpin rapat berkaitan 
dengan bidang Laboratorium 
dalam institusinya

Kegiatan yang diakui 
sebagai kegiatan 
internal di tempatnya 
bekerja

Bukti pengakuan 
kegiatan internal 
dan daftar hadir.

1 SKP/kali rapat

B. Ranah profesional    (lanjutan)



Jenis kegiatan Kriteria penilaian Dokumentasi 
pembuktian Nilai

Membuat perencanaan 
dan/atau strategi kerja di 
bidang Laboratorium

Kegiatan dilakukan 
dalam Institusi tempat 
bekerja sesuai bidang 
ybs.

Dokumentasi 
perencanaan 
dan/atau strategi 
terkait

Sesuai  SKP IDI 
untuk peserta, jika 
acara tsb 
diakreditasi IDI

Membuat ekspertise atas 
hasil laboratorium yang 
diperiksa

Kegiatan yang diakui 
sebagai kegiatan 
internal di tempatnya 
bekerja

Foto copy 3 SKP/10 kasus 

Menangani pasien non 
intervensi di tempat kerja

Validasi hasil 
laboratorium

Laporan kinerja 
laboratorium

1 SKP/100 pasien

Menangani pasien intervensi 
di tempat kerja (phlebotomy, 
POCT, BMP dll )

Melakukan tindakan 3 SKP/ BMP, 1 
SKP/50 flebotomi 
dan POCT

Penelaahan kasus pasien / 
narasumber atau konsultan 
bagi klinisi lain

Diskusi kasus klinik Notulen dan daftar 
hadir

2 SKP/kasus

Terlibat dalam Pokja / Panitia 
Khusus / Komite Medik 

Surat Keputusan sesuai SKP IDI, 1 
SKP/ perioda 
kepengurusan

B. Ranah Profesional (lanjutan)



Jenis kegiatan Kriteria penilaian Dokumentasi 
pembuktian Nilai

Berpartisipasi sebagai 
penyelenggara (panitia) 
dalam lokakarya atau 
seminar atau kongres atau 
bakti sosial

Diselenggarakan oleh 
institusi yang 
kompeten

Sertifikat sesuai SKP IDI

Penyuluhan masyarakat Surat undangan 1 SKP/kegiatan

Pengabdian masyarakat 
(bakti sosial)

Berhubungan dengan 
profesi

Surat undangan 1 SKP/kegiatan

Terlibat dalam Organisasi 
Profesi (IDI, PDSp,PDSm) 
atau Organisasi masyarakat 
yang berhubungan dengan 
profesi 

Surat Keputusan 2 SKP/periode 
kepengurusan

C. Ranah Pengabdian Masyarakat 



Jenis kegiatan Kriteria penilaian Dokumentasi 
pembuktian Nilai

Penulisan karya ilmiah 
populer

Fotokopi publikasi 3 SKP/judul

Publikasi laporan penelitian Fotokopi publikasi 5 SKP/judul

Publikasi tinjauan kasus Fotokopi publikasi 4 SKP/kasus

Publikasi tinjauan pustaka Fotokopi publikasi 4 SKP/topik

Menterjemahkan buku Fotokopi publikasi 5 SKP/buku

Publikasi buku Fotokopi publikasi 8 SKP/buku

Publikasi monograf Fotokopi publikasi 4 SKP/buku

Mengasuh rubrik kesehatan 
di media massa

Fotokopi publikasi 5 SKP/tahun

D. Ranah Publikasi Ilmiah dan Populer



Jenis kegiatan Kriteria penilaian Dokumentasi 
pembuktian Nilai

Melaksanakan penelitian. Penelitian tsb 
dipublikasikan dalam 
jurnal yang 
terakreditasi atau ada 
peer-review

Publikasi hasil 
penelitian dalam 
jurnal.

10 SKP/proyek

Mempresentasikan makalah 
dalam acara ilmiah.

Acara ilmiah tersebut 
merupakan forum yang 
diakui (KONAS, 
KONKER, Konferensi 
internasional, PIT, 
Seminar Ilmiah lain 
yang diakui).

Sertifikat Sesuai SKP IDI untuk 
pembicara jika acara 
tsb di akreditasi oleh 
IDI atau 2 / makalah

Melakukan bimbingan siswa 
dalam melakukan penelitian dan 
membuat makalah

Kegiatan dilakukan 
dalam lingkup Pusat 
pendidikan unggulan 
yang diakui secara 
nasional.

Surat permintaan 
dan abstrak 
makalah yang 
ditanda tangani KPS

5 SKP/topik

Membuat soal pre-test & post-
test

Kegiatan organisasi 
profesi atau institusi 
yang diakui

Copy soal-soal 2 SKP/test

Memberi kuliah di institusi 
pendidikan tempatnya bekerja

Kegiatan yang diakui 
sebagai kegiatan 
internal di tempatnya 
bekerja

Jadwal kuliah 
lengkap dengan 
topik dan pengajar

Sesuai  SKP IDI 
untuk peserta, jika 
acara tsb diakreditasi 
IDI

E. Ranah Pengembangan Ilmu



Jenis kegiatan Kriteria penilaian Dokumentasi 
pembuktian Nilai

Menulis soal ujian dan 
menguji

Kegiatan sebagai 
tugas di tempatnya 
bekerja  di Institusi 
pendidikan yang 
diakui secara 
nasional

Dokumen Ujian 2 SKP/ujian

Kegiatan Mengajar Institusi pendidikan 
terakreditasi

Surat tugas atau 
jadwal

S1: 3 SKP/periode 
STR, S2/Sp1: 5 
SKP/periode STR, 
S3/Sp2: 7 
SKP/periode STR

E. Ranah Pengembangan Ilmu (lanjutan)

Melakukan bimbingan siswa 
dalam melakukan penelitian 
dan membuat makalah

Kegiatan yang diakui 
sebagai kegiatan 
internal di tempatnya 
bekerja

Abstrak makalah 
yang ditanda 
tangani KPS

5 SKP/topik



Proporsi kegiatan yang ideal dicapai

Ranah kegiatan Porsi pencapaian yg
diharapkan

Nilai maksimal
SKP per 5 th

Kinerja pembelajaran 40-50% 100 – 125

Kinerja profesional 40-50% 100 - 125

Kinerja pengabdian 
masyarakat

5 – 15% 12.5 – 37.5

Kinerja ilmiah/populer 0 – 5% 0 – 12.5

Kinerja 
pengembangan ilmu

0 – 5% 0 – 12.5



Alur  mendapat izin praktek

Lulus  dari Ujian 
Nasional

Sertifikat kompetensi
dari Kolegium

Rekomendasi dari
PDSP ybs

Surat Tanda Registrasi dari Konsil
Kedokteran Indonesia

Surat Izin Praktek
dari Kecamatan



Alur resertifikasi
• DSPK harus aktivasi IDI online
• Mengumpulkan 250 SKP + bukti selama 5 tahun dan disampaikan

ke verifikator PDS PatKLIN,  dan membayar ke IDI (400 ribu) a/n 
PB IDI/BP2KB  di BNI Cabang Menteng no 031.452.6120

• Verifikator PDS PatKLIn menginput resume perolehan SKP ke
Data base IDI

• Admin PP PDS PatkLIN meng upload bukti bayar ke Data base IDI
• Admin Kolegium melakukan validasi resume SKP +bukti bayar

®generate nomor Sertifikat kompetensi, mengupload Sertifikat
Kompetensi ke Data base dan hard copy sertifikat kompetensi
dikirim ke DSPK

• DSPK menerima email dari IDI melalui system



Alur resertifikasi

• DSPK mengakses web KKI di www.KKI.go.id
• Melakukan registrasi sebagaimana petunjuk yang adadi web 

KKI
• Setelah semua terisi dan registrasi selesai, akan mendapat

Nomor billing untuk membayar PNPB STR

http://www.kki.go.id/


Alur resertifikasi

SpPK

Cabang
PDSPatKLIN

PP PDS PatKLIn

Kolegium KKI

MKKI  IDI

Sertifikat
kompetensi

STR



Terima kasih


