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IdentitasMataKuliah IdentitasdanValidasi  Nama TandaTangan 

Kode MataKuliah : SKILL501B  Dosen Pengembang RPS :Wibisono, dr., Sp.U 
NamaMataKuliah :Teknik 

Kateterisasi 

     

BobotMataKuliah (sks) :0.8 SKS  Koord. KelompokMataKuliah :dikosongkan 

Semester : V     
MataKuliahPrasyarat :Anatomi dan Fisiologi KepalaProgram Studi :   

 

CapaianPembelajaranLulusan (CPL) 

Kode CPL  Unsur CPL 
CP 3 : Melakukan manajemen pasien mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis dan 

penatalaksanaan secara komprehensif 
CP 7 Mampu melakukan komunikasi efektif di bidang kedokteran dan kesehatan 

   

   

CP Matakuliah (CPMK) : 
a. Mengetahui indikasi dan kontraindikasi pemasangan kateter 

b. Mempersiapkan penderita meliputi pemberitahuan dan menempatkan posisi 

c. Mempersiapkan alat-alat secara lengkap dan memenuhi kaidah asepsis 

d. Mengetahui jenis-jenis kateter yang dipakai untuk kateterisasi urin 
e. Melakukan persiapan untuk pemasangan kateter 

f. Melakukan pemasangan kateter urin pada laki-laki 

g. Melakukan pemasangan kateter urin pada wanita 

h. Mengetahui komplikasi dari pemasangan kateter  
 

 

   

BahanKajianKeilmuan :Anatomi, Fisiologi, Sistem Ginjal dan saluran Kemih 
 

 

 



DeskripsiMataKuliah : Ketrampilan Teknik Kateterisasi dilatihkan di Skills Lab untuk menunjang kompetensi mahasiswa dalam prosedur tenik kateterisasi pada 

pasien. Pada akhir sesi pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat kompeten dalam mempersiapkan alat-alat secara lengkap dan memenuhi 

kaidah asepsis, mengetahui jenis-jenis kateter yang dipakai untuk kateterisasi urin, melakukan persiapan untuk pemasangan kateter, melakukan 

pemasangan kateter urin pada laki-laki dan pada wanita, serta mengetahui komplikasi dari pemasangan kateter. Pembelajaran teknik 

kateterisasi dilatihkan pada 3 sesi yaitu sesi terbimbing, responsi dan mandiri. Penilaian kompetensi mahasiswa dalam teknik kateterisasi 

dilakukan saat OSCE di akhir semester V. 
 

 

 

DaftarReferensi :Bates, B. 2001. An Overview of Physical Examination and History Taking 
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MetodePembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

 

 

Waktu 

Penilaian* 

Indikator/kode 

CPL 

Teknikpenilaian 

/bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I 

 

a. Mengetahui 

indikasi dan 
kontraindikasi 

pemasangan 

kateter 

b. Mempersiapkan 
penderita 

 

 

 
c. Mempersiapkan 

alat-alat 

 

 
 

 

 

d. Mengetahui jenis-
jenis kateter yang 

dipakai untuk 

kateterisasi urin 

Dapat mengetahui 

indikasi dan 
kontraindikasi 

pemasangan 

kateter 

Dapat 
mempersiapkan 

penderita meliputi 

pemberitahuan dan 

menempatkan 
posisi 

Dapat 

mempersiapkan 

alat-alat untuk 
kateterisasi secara 

lengkap dan 

memenuhi kaidah 

asepsis 
Dapat 

mempersiapkan 

kateter yang 

 Kuliah Pengantar 

Terbimbing 
Responsi 

Mandiri 

Diskusi dan tanya 

jawab 
Simulasi 

Demonstrasi 

4x100 

menit 

CP 3 

CP 7 

OSCE 



 
e. Melakukan 

persiapan untuk 

pemasangan 
kateter 

f. Melakukan 

pemasangan 

kateter urin pada 
laki-laki 

 

 

 
g. Melakukan 

pemasangan 

kateter urin pada 

wanita 
 

 

 

1. Mengetahui 
komplikasi dari 

pemasangan 

kateter 

dipakai untuk 
kateterisasi urin 

Dapat melakukan 

persiapan untuk 
pemasangan 

kateter 

Dapat melakukan 

prosedur 
pemasangan 

kateter urin pada 

laki-laki dengan 

benar dan runtut 
Dapatmelakukan 

prosedur 

pemasangan 

kateter urin pada 
wanita dengan 

benar dan runtut 

Dapat mengetahui 

komplikasi dari 
pemasangan 

kateter 

 

 

 

 


