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1. Akses Database yang diberikan sesuai dengan kewewenangan dan posisi pada program 

studi, hal ini diberikan berupa nama pengguna dan kode sandi rahasia 

2. Pengisian data base dilakukan secara online dengan mengakses alamat website 

departemen Obgin FK Unhas dengan alamat http:\www.med.unhas.ac.id/obgin/ppds 

3. Setelah masuk ke dalam web site ini.  

- Pertama-tama PPDS harus mengisi  username dan password untuk dapat login ke data 

base masing-masing 

- Pada menu awal, akan ditampilkan menu : Home, Data Aktifitas, Rekap Kegiatan, 

Laporan dan Log Out 

- Data aktifitas berisi : SKS dan Kegiatan 

Rekap Kegiatan berisi : Baca Karya Ilmiah, Kasus Kematian dan Tugas Khusus, 

Pembimbing Koas, Stase, Tugas Daerah, Sanksi, Izin Cuti, Rotasi Rumah Sakit, 

Thesis dan Kegiatan Ilmiah. 

- Laporan merupakan format rekap kegiatan yang siap untuk diprint oleh masing-

masing PPDS 

4. Untuk menginput data tindakan pasien tiap bulannya, PPDS dapat mengakses system I  

informasi rekam medis melalui www.med.unhas.ac.id/obgin/pasien 

5. Setelah masuk ke dalam web site ini.  

- Pertama-tama PPDS harus mengisi  username dan password untuk dapat login  

- Pada menu awal, akan ditampilkan menu : Home, Pasien, Pemeriksaan, Laporan dan 

Logout 

- Pada data pasien, PPDS dapat menambahkan data identitas pasien dengan mengklik 

menu “ tambah “ 

- Setelah mengklik menu “ tambah” PPDS mengisi data identitas pasien secara lengkap 

untuk kemudian di “save”. 

- Pada data pemeriksaan, PPDS dapat menambahkan pemeriksaan yang telah 

dilakukan dengan mengklik menu “ tambah “ 

- Setelah mengklik menu “ tambah” PPDS mengisi data pemeriksaan pasien secara 

lengkap untuk kemudian di “save”. 

- Pada laporan , PPDS dapat mengelompokkan data yang diinput berdasarkan 

tindakan, periode, dan rumah sakit  

6. Pengisian data base dilakukan masing-masing individu terkait sesuai dengan tindakan, 

kegiatan yang dilakukan, dan dianjurkan untuk melakukan pengisian sesegera setelah 

selesai melakukan kegiatan/tindakan yang dimaksud 
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7. Database ini dapat memberikan laporan terinci terhadap masing-masing individu dan 

digunakan sebagai dasar portofolio PPDS saat hendak mengajukan evaluasi kenaikan 

tingkat sesuai periode tertentu yang telah ditentukan program studi. 

8. Monitoring dan Evaluasi kinerja staf pengajar dan PPDS dapat dipantau langsung oleh 

Pengurus departemen Obgin FK Unhas dan dapat digunakan sebagai Laporan secara 

tertulis.  


