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SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN UMUM PENDIDIKAN 

 

A. Sejarah Fakultas 

Jurusan Keperawatan UMS berdiri pada tanggal 31 Juli 2003 berdasarkan 

Surat Keputusan DIKTI No.1627/D/T/2003 dibawah Fakultas Ilmu-Ilmu 

Kesehatan (FIIK).  Pada tahun 2004 berdasarkan surat keputusan bersama 

rektor UMS No. 043/I/2004, Jurusan Keperawatan ditubuhkan pada Fakultas 

Ilmu Kedokteran yang merupakan pengembangan dari FIIK.  Jurusan 

keperawatan saat ini telah memiliki surat perpanjangan ijin dari DIKTI no. 

3477/D/T/2005.  Berdirinya jurusan keperawatan didasarkan pada beberapa 

titik pandang antara lain: (1). Tingginya kebutuhan akan lulusan Ners karena 

adanya perubahan paradigma masyarakat yang menuntut pemberian 

pelayanan asuhan keperawatan yang profesional, (2). Tingginya minat lulusan 

SMU untuk mempelajari ilmu keperawatan yang diindikasikan dengan 

meningkatnya jumlah pendaftar sehingga harus diberikan respon positif, (3) 

Tingginya kebutuhan rumah sakit untuk memperoleh tenaga kerja yang 

profesional. 
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Kampus Jurusan Keperawatan bergabung dengan Fakultas Ilmu 

Kedokteran di Kampus I gedung D, Jl. A. yani Tromol Pos I 

Surakarta.  Ruang perkuliahan terletak di lantai 1 dan 4, sedangkan ruang 

praktikum biokimia di lantai 4 dan mini hospital di lantai 1.  

Jurusan Keperawatan memiliki dua program Studi yaitu Progran Studi S1 

Keperawatan dan Profesi Ners. Program S1 Keperawatan memiliki kelas 

reguler dan kelas unggulan berbahasa inggris. 

 

B. Visi Dan Misi 

I. Visi 

Menjadi Pusat Pendidikan yang unggul dan pengembangan IPTEKS di bidang 

keperawatan profesional yang islami yang diakui secara Nasional dan 

Internasional dalam bidang Keperawatan Kronis di komunitas di tahun 2029. 

II. Misi 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang 

keperawatan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (integrated) yang 

berdampak positif pada terwujudnya masyarakat utama. 

2. Menyelenggarakan pendidikan profesional yang Islami, berkualitas, 

berkesinambungan dan terpadu guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

tenaga keperawatan yang kompeten di tingkat Nasional dan Internasional 

dalam bidang keperawatan kronis di Komunitas. 

 

III. PROFIL LULUSAN 

 Menjadi Perawat Islami dan unggul dalam care provider, communicator, 

educator dan health promotor, manager dan leader, researcher pada 

penguasaan dan penerapan ipteks terutama perawatan penyakit kronis.  
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C. Tujuan Pendidikan Program Studi 

1. Menjadi fakultas yang unggul di bidang IPTEKS dan menghasilkan 

lulusan yang berdaya saing di era global dan mampu memberi arah 

perubahan. 

2. Menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berakhlak 

mulia dan memiliki karakter yang kuat berlandaskan nilai-nilai Islami 

yang mampu memberi arah perubahan dan memiliki jiwa kewirausahaan 

3. Menjadi fakultas yang sustainable melalui penataan kelembagaan dengan 

optimalisasi sistem manajemen dan pengelolaan 

4. Menjadi fakultas yang mampu menghasilkan penelitian yang dapat 

dipublikasikan di tingkat internasional 

5. Menjadi fakultas yang mampu memberikan kontribusi meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat 

D. Kompetensi Lulusan Program Studi 

Diharapkan lulusan dari Program Studi Keperawatan mampu 

memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan nasional, internasional dan 

mampu menjadi interprenership yang handal. Untuk memenuhi kualifikasi 

tersebut maka dalam pendidikannya kurikulum telah disesuaikan dengan 

standar Nasional sesuai dengan Rekomendasi AIPNI (Assosiasi Institusi 

Pendidikan Ners Indonesia) dan perkembangan pendidikan keperawatan saat 

ini. 
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E. Capaian Pembelajaran Program Studi 

F. N

O 

ELO AND SUB-ELO 

 

ELO

1 

Berakhlak mulia secara personal dan interpersonal 

Personal and interpersonal nobility 

 1.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious (derivasi dari nilai ibadah dan amanah). 

Trust God Almighty and be able to demonstrate religious attitudes 

 1.2 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (derivasi dari nilai tauhid, 

‘ilm, amanah, dan‘adl). 

 1.3 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

(derivasi dari nilai khalifah, amanah, dan life-skills). 

Internalize academic values, norms and ethics 

 1.4 Ihsan dan fastabiqul khairot (derivasi dari istishlah dan ‘ibadah). 

Beliefs and vying for goodness 

 1.5 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral dan etika (derivasi dari nilai amanah,‘adl, khalifah, dan 

ibadah). 

Uphold the value of humanity in carrying out duties based on religion, morals 

and ethics  

 1.6 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (derivasi dari 

nilai ‘adl, khalifah, istishlah, ibadah, dan wawaasan keindonesiaan). 

Contributing to improving the quality of society life, nation, state, and modern 

civilization based on Pancasila 

 1.7 Berperan sebagai warga negara  yang bangga dan  cinta  tanah  air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab  pada negara dan bangsa (derivasi 

dari nilai khalifah, wawasan keindonesiaan, dan life-skills). 

Become a citizen who is proud, responsible, ready to dedicate their 

professionalism to nation and state 

 1.9 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan 

serta pendapat/temuan orisinal orang lain 

 (derivasi dari ‘ilm, istishlah, khalifah, life- skill, dan wawasan keindonesiaan). 



5 

 

Respect to the diversity of cultures, views, religions and beliefs as well as 

original opinions / findings of others 

 1.10 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan (derivasi dari nilai-nilai khalifah, istishlah, life-

skill). 

Cooperate and have social sensitivity, concern for the community life and the 

environment 

 1.11 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

(derivasi dari nilai ‘adl, khalifah, dan life-skills). 

Obey the law and discipline in the life of society and state 

 1.12 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri (derivasi dari nilai amanah, dan life-skills). 

 

    

ELO 

2 

Mahasiswa Mampu Mengaplikasikan Asuhan Keperawatan Medical Surgical 

Students are able to apply Medical Surgical Nursing Care 

 

 2.1 Menjelaskan konsep ilmu keperawatan medical surgical 

Explain the concept of medical surgical nursing science 

 2.2 Menganalisa keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

dalam memberi asuhan pada pasien kasus Medical Surgical Nursing 

Analyze the diversity of cultures, views, religions and beliefs, in providing care 

to the patients in the medical surgical cases 

 2.3 Menerapkan sikap bertanggungjawab sebagai perawat profesional di bidang 

medical bedah secara mandiri 

Applying the attitude of being responsible as a professional nurse in the 

medical surgical field independently 

 2.4 Menerapkan dan menerima tanggung gugat terhadap praktik profesional 

sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, pada hukum atau 

peraturan perundangan ketika memberikan asuhan keperawatan medical 

bedah 

Applying and accepting responsibility for professional practice in accordance 

with the scope of practice under its responsibility, the law or regulation when 

providing medical surgical nursing care 

 2.5 Menerapkan praktik keperawatan medikal bedah dengan prinsip etik dan legal 

sesuai dengan kode etik perawat indonesia 
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Applying medical surgical nursing practices with ethical and legal principles in 

accordance with the Indonesian nurse code of ethics 

 2.6 Menerapkan sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 

martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri 

asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab 

atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang 

diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya 

Applying respect for privacy rights, embraced cultural values and client 

dignity, respects the right of clients to choose and determine their own nursing 

and health care, and is responsible for the confidentiality and security of 

written, verbal and electronic information obtained in capacity according to the 

scope of their responsibilities 

 2.7 Menerapkan filosofi, paradigma, teori keperawatan, konseptual model dalam 

asuhan  keperawatan medical bedah 

Applying philosophy, paradigm, nursing theory, conceptual models in medical 

surgical nursing care 

 2.8 Melaksanakan teknik, prinsip dan prosedur keperawatan medikal bedah 

Implement techniques, principles and procedures of medical surgical nursing 

care 

 2.9 Menerapkan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus medical bedah 

Applying therapeutic communication concepts and techniques in providing 

nursing care to patients with medical surgical cases 

 2.10 Menjelaskan cara kerja sistem informasi keperawatan dan kesehatan dalam 

asuhan keperawatan medical bedah 

Explain how the nursing and health information system works in medical 

surgical nursing care 

 2.11 Mengaplikasikan prinsip-prinsip K3, yang menjamin keselamatan klien 

(patient safety) hak dan perlindungan kerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan medical bedah 

Applying the principles of Occupational Health and Safety (OHS), which 

guarantees client safety (patient safety) rights and work protection of nurses in 

the provision of medical surgical nursing care 

 2.12 Melaksanakan kolaborasi pemberian pengobatan sesuai standar dan 

kewenangan yang didelegasikan pada kasus medical bedah  

Carry out collaborative treatment delivery according to standards and authority 

delegated in medical surgical cases 
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 2.13 Menganalisa asuhan keperawatan medical bedah yang lengkap dan 

berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai 

standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang 

telah atau belum tersedia 

Analyzing complete and continuous medical surgical nursing care that ensures 

client safety (patient safety) according to the standards of nursing care and 

based on nursing planning that has been or is not yet available 

 2.14 Menyusun dokumentasi asuhan keperawatan medikal bedah 

Arrange medical surgical nursing care documentation 

. 2.15 Melaksanakan rencana penelitian dalam bidang keperawatan medikal bedah 

Implement research plans in the field of medical surgical nursing 

 2.16 Mendemonstrasikan kerjasama dengan tim kesehatan dalam pemberian asuhan 

keperawatan medikal bedah atas perubahan kondisi klien yang tidak 

diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan 

asuhan kepada penanggung jawab perawatan 

Demonstrate cooperation with the health team in the provision of medical 

surgical nursing care for changes in unexpected client conditions quickly and 

accurately and report the conditions and actions of care to the person in charge 

of care 

 2.17 Mendemonstrasikan pengelolaan sistem pelayanan keperawatan medikal 

bedah dalam satu tim di unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya 

Demonstrating the management of the surgical medical nursing service system 

in a team in the ward unit within the scope of its responsibilities 

 

ELO 

3 

Mahasiswa Mampu Mengaplikasikan Asuhan Keperawatan Anak 

Students are able to apply child nursing care 

 3.1 Menjelaskan konsep ilmu keperawatan anak 

Explain the concept of pediatric nursing science 

 3.2 Menganalisa keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

dalam memberi asuhan pada pasien kasus keperawatan anak 

Analyzing the diversity of cultures, views, religions, and beliefs, in providing 

care for patients with pediatric nursing cases in hospital  

 3.3 Menerapkan sikap bertanggungjawab sebagai perawat profesional di bidang 

anak secara mandiri 

Applying an attitude of responsibility as a professional nurse in the field of 
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children independently 

 3.4 Menerapkan dan menerima tanggung gugat terhadap praktik profesional 

sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, pada hukum atau 

peraturan perundangan ketika memberikan asuhan keperawatan anak 

Applying and accepting responsibility for professional practice in accordance 

with the scope of practice under its responsibility, the law or regulation when 

giving pediatric nursing care 

 3.5 Menerapkan praktik keperawatan anak dengan prinsip etik dan legal sesuai 

dengan kode etik perawat indonesia 

Applying pediatric nursing practices with ethical and legal principles in 

accordance with the Indonesian nurse code of ethics 

 3.6 Menerapkan sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 

martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri 

asuhan keperawatan anak yang diberikan, serta bertanggung jawab atas 

kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang 

diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya 

Applying the attitude of respecting the right to privacy, the cultural values 

embraced and the dignity of the client, respects the right of the client to choose 

and determine for himself the child nursing care provided, and is responsible 

for the confidentiality and security of written, verbal and electronic information 

obtained in capacity in accordance with the scope of his responsibilities 

 3.7 Menerapkan filosofi, paradigma, teori keperawatan, konseptual model dalam 

asuhan  keperawatan anak 

Applying philosophy, paradigm, nursing theory, conceptual models in pediatric 

nursing care 

 3.8 Melaksanakan teknik, prinsip dan prosedur keperawatan anak  

Implementing techniques, principles and procedures for pediatric nursing 

 3.9 Menerapkan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus anak 

Applying therapeutic communication concepts and techniques in providing 

nursing care to patients with pediatric nursing cases 

 3.10 Menjelaskan cara kerja sistem informasi keperawatan dan kesehatan dalam 

asuhan keperawatan anak 

Explain how the nursing and health information system works in pediatric 

nursing care 

 3.11 Mengaplikasikan prinsip-prinsip K3, yang menjamin keselamatan klien 

(patient safety) hak dan perlindungan kerja perawat dalam pemberian asuhan 
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keperawatan anak 

Applying the principles of Occupational Health and Safety (OHS), which 

ensures client safety (patient safety) rights and the protection of nurses' work in 

the provision of pediatric nursing care 

 3.12 Melaksanakan kolaborasi pemberian pengobatan sesuai standar dan 

kewenangan yang didelegasikan pada kasus anak   

Carry out collaborative treatment delivery according to the standards and 

authority delegated in the case of pediatric nursing 

 3.13 Menganalisa asuhan keperawatan anak yang lengkap dan berkesinambungan 

yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai standar asuhan 

keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau 

belum tersedia 

Analyze complete and continuous pediatric care that ensures client safety 

(patient safety) according to the standards of nursing care and based on nursing 

plans that have been or are not yet available 

 3.14 Menyusun dokumentasi asuhan keperawatan anak 

Arrange pediatric nursing care documentation 

 3.15 Melaksanakan rencana penelitian dalam bidang keperawatan anak 

Implement research plans in the field of pediatric nursing 

 3.16 Mendemonstrasikan kerjasama dengan tim kesehatan dalam pemberian asuhan 

keperawatan anak atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara 

cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada 

penanggung jawab perawatan 

Demonstrating cooperation with the health team in the provision of child 

nursing care for changes in unexpected client conditions quickly and accurately 

and reporting the conditions and actions of care to the person in charge of care 

 3.17 Mendemonstrasikan pengelolaan sistem pelayanan keperawatan anak dalam 

satu tim di unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya 

Demonstrate the management of the pediatric nursing service system in a team 

in the ward unit within the scope of its responsibilities 

 

ELO 

4 

 

Mampu Mengaplikasikan Asuhan Keperawatan Jiwa 

Students are able to apply Psychiatric nursing care 

 

 4.1 Menjelaskan konsep ilmu keperawatan jiwa 
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Explain the concept of psychiatric nursing science 

 4.2 Menganalisa keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

dalam memberi asuhan pada pasien kasus jiwa 

Analyzing the diversity of cultures, views, religions, and beliefs, in providing 

care for patients with mental disorder cases in psychiatric hospital 

 4.3 Menerapkan sikap bertanggungjawab sebagai perawat profesional di bidang 

jiwa secara mandiri 

Applying a responsible attitude as a professional nurse in the field of 

psychiatric nursing independently 

 4.4 Menerapkan dan menerima tanggung gugat terhadap praktik profesional 

sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, pada hukum atau 

peraturan perundangan ketika memberikan asuhan keperawatan jiwa 

Applying and accepting responsibility for professional practice in accordance 

with the scope of practice under its responsibility, the law or regulation when 

providing psychiatric nursing care 

 4.5 Menerapkan praktik keperawatan jiwa dengan prinsip etik dan legal sesuai 

dengan kode etik perawat indonesia 

Implementing the practice of psychiatric nursing with ethical and legal 

principles in accordance with the Indonesian nurse ethics code 

 4.6 Menerapkan sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 

martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri 

asuhan keperawatan jiwa yang diberikan, serta bertanggung jawab atas 

kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang 

diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya 

Applying an attitude of respect for privacy rights, embraced cultural values and 

client dignity, respects the right of clients to choose and determine their own 

psychiatric nursing care, and is responsible for the confidentiality and security 

of written, verbal and electronic information obtained in capacity according to 

the scope of their responsibilities 

 4.7 Menerapkan filosofi, paradigma, teori keperawatan, konseptual model dalam 

asuhan  keperawatan jiwa 

Applying philosophy, paradigm, nursing theory, conceptual models in 

psychiatric nursing care 

 4.8 Melaksanakan teknik, prinsip dan prosedur keperawatan jiwa  

Carry out techniques, principles and procedures for psychiatric nursing 

 4.9 Menerapkan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus jiwa 
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Applying therapeutic communication concepts and techniques in providing 

nursing care to patients with psychiatric cases 

 4.10 Menjelaskan cara kerja sistem informasi keperawatan dan kesehatan dalam 

asuhan keperawatan jiwa 

Explain how the nursing and health information system works in psychiatric 

nursing care 

 4.11 Mengaplikasikan prinsip-prinsip K3, yang menjamin keselamatan klien 

(patient safety) hak dan perlindungan kerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan jiwa 

Applying the principles of Occupational Health and Safety (OHS), which 

guarantees client safety (patient safety) rights and work protection of nurses in 

the provision of psychiatric nursing care 

 4.12 Melaksanakan kolaborasi pemberian pengobatan sesuai standar dan 

kewenangan yang didelegasikan pada kasus jiwa  

Carry out collaborative treatment giving according to standards and authority 

delegated in the case of the psychiatric 

 4.13 Menganalisa asuhan keperawatan jiwa yang lengkap dan berkesinambungan 

yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai standar asuhan 

keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau 

belum tersedia; 

Analyzing complete and continuous psychiatric nursing care that ensures client 

safety (patient safety) according to the standards of nursing care and based on 

nursing planning that has been or is not yet available; 

 4.14 Menyusun dokumentasi asuhan keperawatan jiwa 

Arrange psychiatric nursing care documentation 

 4.15 Melaksanakan rencana penelitian dalam bidang keperawatan jiwa 

Implement research plans in the field of psychiatric nursing 

 4.16 Mendemonstrasikan kerjasama dengan tim kesehatan dalam pemberian asuhan 

keperawatan jiwa atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara 

cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada 

penanggung jawab perawatan 

Demonstrating cooperation with the health team in the provision of psychiatric 

nursing care for changes in unexpected client conditions quickly and accurately 

and reporting the conditions and actions of care to the person in charge of care; 

 4.17 Mendemonstrasikan pengelolaan sistem pelayanan keperawatan jiwa dalam 

satu tim di unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya 

Demonstrating the management of the psychiatric nursing service system in a 
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team in the ward unit within the scope of its responsibilities 

 

ELO 

5 

Mampu Mengaplikasikan Asuhan Keperawatan Maternitas 

Students Able to Apply Maternity Nursing Care 

 5.1 Menjelaskan konsep ilmu keperawatan maternitas 

Explain the concept of maternity nursing science 

 5.2 Menganalisa keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

dalam memberi asuhan pada pasien kasus maternitas 

Analyze the diversity of cultures, views, religions, and beliefs, in providing 

care for patients with maternity cases 

 5.3 Menerapkan sikap bertanggungjawab sebagai perawat profesional di bidang 

maternitas secara mandiri 

Applying an attitude of responsibility as a professional nurse in the maternity 

field independently 

 5.4 Menerapkan dan menerima tanggung gugat terhadap praktik profesional 

sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, pada hukum atau 

peraturan perundangan ketika memberikan asuhan keperawatan maternitas 

Applying and accepting responsibility for professional practice in accordance 

with the scope of practice under its responsibility, the law or regulation when 

giving maternity nursing care 

 5.5 Menerapkan praktik keperawatan maternitas dengan prinsip etik dan legal 

sesuai dengan kode etik perawat indonesia 

Applying maternity nursing practices with ethical and legal principles in 

accordance with the Indonesian nurse ethics code 

 5.6 Menerapkan sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 

martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri 

asuhan keperawatan maternitas yang diberikan, serta bertanggung jawab atas 

kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang 

diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya 

Applying respect for privacy rights, embraced cultural values and client 

dignity, respects the right of clients to choose and determine their own 

maternity nursing care, and is responsible for the confidentiality and security of 

written, verbal and electronic information obtained in capacity according to the 

scope of their responsibilities 

 5.7 Menerapkan filosofi, paradigma, teori keperawatan, konseptual model dalam 

asuhan  keperawatan maternitas 

Applying philosophy, paradigm, nursing theory, conceptual models in 
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maternity nursing care 

 5.8 Melaksanakan teknik, prinsip dan prosedur keperawatan maternitas 

Implement maternity nursing techniques, principles and procedures 

 5.9 Menerapkan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus maternitas 

Applying therapeutic communication concepts and techniques in providing 

nursing care to patients with maternity cases 

 5.10 Menjelaskan cara kerja sistem informasi keperawatan dan kesehatan dalam 

asuhan keperawatan maternitas 

Explain how the nursing and health information system works in maternity 

nursing care 

 5.11 Mengaplikasikan prinsip-prinsip K3, yang menjamin keselamatan klien 

(patient safety) hak dan perlindungan kerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan maternitas 

Applying Occupational Health and Safety (OHS) principles, which ensures 

client safety (patient safety) rights and work protection of nurses in the 

provision of maternity nursing care 

 5.12 Melaksanakan kolaborasi pemberian pengobatan sesuai standar dan 

kewenangan yang didelegasikan pada kasus maternitas 

Carry out collaborative treatment giving according to standards and authority 

delegated to maternity cases 

 5.13 Menganalisa asuhan keperawatan maternitas yang lengkap dan 

berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai 

standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang 

telah atau belum tersedia 

Analyzing complete and continuous maternity nursing care that ensures client 

safety (patient safety) according to the standards of nursing care and based on 

nursing plans that have been or are not yet available 

 5.14 Menyusun dokumentasi asuhan keperawatan maternitas 

Arrange maternity nursing care documentation 

 5.15 Melaksanakan rencana penelitian dalam bidang keperawatan maternitas 

Implement research plans in the field of maternity nursing 

 5.16 Mendemonstrasikan kerjasama dengan tim kesehatan dalam pemberian asuhan 

keperawatan maternitas atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan 

secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada 
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penanggung jawab perawatan 

Demonstrating cooperation with the health team in the provision of maternity 

nursing care for changes in unexpected client conditions quickly and accurately 

and reporting the conditions and actions of care to the person in charge of care 

 5.17 Mendemonstrasikan pengelolaan sistem pelayanan keperawatan maternitas 

dalam satu tim di unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya 

Demonstrate the management of the maternity nursing service system in a team 

in the ward unit within the scope of its responsibilities 

ELO

6 

 

Mampu Mengaplikasikan Asuhan Keperawatan Komunitas 

Students are able to apply community nursing care 

 

 6.1 Menjelaskan konsep ilmu keperawatan komunitas 

Explain the concept of community nursing science 

 6.2 Menganalisa keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

dalam memberi asuhan pada pasien kasus komunitas 

Analyze the diversity of cultures, views, religions, and beliefs in providing care 

for patients in community 

 6.3 Menerapkan sikap bertanggungjawab sebagai perawat profesional di bidang 

komunitas secara mandiri 

Implementing a responsible attitude as a professional nurses independently in 

the community field 

 6.4 Menerapkan dan menerima tanggung gugat terhadap praktik profesional 

sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, pada hukum atau 

peraturan perundangan ketika memberikan asuhan keperawatan  komunitas 

Applying and accepting responsibility to professional practice in accordance 

with the scope of practice under their responsibility, the law or regulation when 

providing community nursing care 

 6.5 Menerapkan praktik keperawatan komunitas dengan prinsip etik dan legal 

sesuai dengan kode etik perawat indonesia;   

Implementing community nursing practices with ethical and legal principles in 

accordance with ethics code of Indonesian Nurse 

 6.6 Menerapkan sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 

martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri 

asuhan keperawatan komunitas yang diberikan, serta bertanggung jawab atas 
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kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang 

diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya 

Applying an attitude of respect of privacy rights, embraced cultural values and 

dignity of client, respects the clients rights to choose and determine their own 

community nursing care, also responsible for the confidentiality and security of 

written, verbal and electronic information that obtained in capacity according 

to the scope of their responsibilities 

 6.7 Menerapkan filosofi, paradigma, teori keperawatan, konseptual model dalam 

asuhan  keperawatan komunitas 

Applying philosophy, paradigm, nursing theory, conceptual models in 

community nursing care 

 6.8 Melaksanakan teknik, prinsip dan prosedur keperawatan komunitas.     

Implementing techniques, principles and procedures of community nursing 

 6.9 Menerapkan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus komunitas. 

Applying concepts and techniques of therapeutic communication in providing 

nursing care of patients in community setting 

 6.10 Menjelaskan cara kerja sistem informasi keperawatan dan kesehatan dalam 

asuhan keperawatan komunitas 

Explain how the nursing and health information system works in community 

nursing care 

 6.11 Mengaplikasikan prinsip-prinsip K3, yang menjamin keselamatan klien 

(patient safety) hak dan perlindungan kerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan komunitas 

Applying the principles of Occupational Health and Safety (OHS), which 

guarantees the client's safety (patient safety), rights and the work protection of 

nurses in the provision of community nursing care 

 6.12 Melaksanakan kolaborasi pemberian pengobatan sesuai standar dan 

kewenangan yang didelegasikan pada kasus komunitas  

Carry out collaborative treatment delivery according to standards and authority 

that delegated to community cases 

 6.13 Menganalisa asuhan keperawatan komunitas yang lengkap dan 

berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai 

standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang 

telah atau belum tersedia;  

Analyze a complete and continuous community nursing care that ensures client 

safety (patient safety) according to the standards of nursing care and based on 
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nursing care plan that has been or is not available yet 

 6.14 Menyusun dokumentasi asuhan keperawatan komunitas  

Develop community nursing care documentation 

 6.15 Melaksanakan rencana penelitian dalam bidang keperawatan komunitas 

Implement research plans in the field of community nursing 

 6.16 Mendemonstrasikan kerjasama dengan tim kesehatan dalam pemberian asuhan 

keperawatan komunitas atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan 

secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada 

penanggung jawab perawatan;   

Demonstrating cooperation with the health team in the provision of quickly and 

accurately community nursing care for changes in unexpected client conditions 

and reporting the conditions of client and intervention to the nurse in charge 

 6.17 Mendemonstrasikan pengelolaan sistem pelayanan keperawatan komunitas 

dalam satu tim di unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya 

Demonstrate the management of the community nursing service system in the 

ward unit team within the scope of their responsibilities 

 

ELO

7 

Students are able to apply emergency and critical nursing care 

 7.1 Menjelaskan konsep ilmu keperawatan gawat darurat dan kritis 

Explain the concept of emergency and critical nursing science 

 7.2 Menganalisa keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

dalam memberi asuhan pada pasien kasus gawat darurat dan kritis 

Analyze the diversity of cultures, views, religions, and beliefs in providing care 

of patients in emergency and critical cases 

 7.3 Menerapkan sikap bertanggungjawab sebagai perawat profesional di bidang 

gawat darurat dan kritis secara mandiri 

Implementing a responsible attitude as a professional nurses independently in 

the emergency and critical field 

 7.4 Menerapkan dan menerima tanggung gugat terhadap praktik profesional 

sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, pada hukum atau 

peraturan perundangan ketika memberikan asuhan keperawatan  gawat 

darurat dan kritis  

Applying and accepting responsibility to professional practice in accordance 

with the scope of practice under their responsibility, the law or regulation when 
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providing emergency and critical nursing care 

 7.5 Menerapkan praktik keperawatan gawat darurat dan kritis dengan prinsip etik 

dan legal sesuai dengan kode etik perawat indonesia;   

Implementing emergency and critical nursing practices with ethical and legal 

principles in accordance with ethics code of Indonesian Nurse 

 7.6 Menerapkan sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan 

martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri 

asuhan keperawatan gawat darurat dan kritis yang diberikan, serta 

bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal 

dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup 

tanggungjawabnya 

Applying an attitude of respect of privacy rights, embraced cultural values and 

dignity of client, respects the clients rights to choose and determine their 

emergency and critical nursing care, also responsible for the confidentiality and 

security of written, verbal and electronic information that obtained in capacity 

according to the scope of their responsibilities 

 7.7 Menerapkan filosofi, paradigma, teori keperawatan, konseptual model dalam 

asuhan  keperawatan gawat darurat dan kritis 

Applying philosophy, paradigm, nursing theory, conceptual models in 

emergency and critical nursing care 

 7.8 Melaksanakan teknik, prinsip dan prosedur keperawatan gawat darurat dan 

kritis.  

Implementing techniques, principles and procedures of emergency ad critical 

nursing 

 7.9 Menerapkan konsep dan teknik komunikasi terapeutik dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus gawat darurat dan kritis. 

Applying concepts and techniques of therapeutic communication in providing 

nursing care of patients in emergency and critical setting 

 7.10 Menjelaskan cara kerja sistem informasi keperawatan dan kesehatan dalam 

asuhan keperawatan gawat darurat dan kritis 

Explain how the nursing and health information system works in emergency 

and critical nursing care 

 7.11 Mengaplikasikan prinsip-prinsip K3, yang menjamin keselamatan klien 

(patient safety) hak dan perlindungan kerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan gawat darurat dan kritis 

Applying the principles of Occupational Health and Safety (OHS), which 

guarantees the client's safety (patient safety), rights and the work protection of 
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nurses in the provision of emergency and critical nursing care 

 7.12 Melaksanakan kolaborasi pemberian pengobatan sesuai standar dan 

kewenangan yang didelegasikan pada kasus gawat darurat dan kritis 

Carry out collaborative treatment delivery according to standards and authority 

that delegated to emergency and critical cases 

 7.13 Menganalisa asuhan keperawatan gawat darurat dan kritis yang lengkap dan 

berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai 

standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang 

telah atau belum tersedia;  

Analyze a complete and continuous emergency and critical nursing care that 

ensures client safety (patient safety) according to the standards of nursing care 

and based on nursing care plan that has been or is not available yet 

 7.14 Menyusun dokumentasi asuhan keperawatan gawat darurat dan kritis 

Develop emergency and critical nursing care documentation 

 7.15 Melaksanakan rencana penelitian dalam bidang keperawatan gawat darurat 

dan kritis 

Implement research plans in the field of emergency and critical nursing 

 7.16 Mendemonstrasikan kerjasama dengan tim kesehatan dalam pemberian asuhan 

keperawatan gawat darurat dan kritis atas perubahan kondisi klien yang tidak 

diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan 

asuhan kepada penanggung jawab perawatan; 

Demonstrating cooperation with the health team in the provision of quickly and 

accurately emergency and critical nursing care for changes in unexpected client 

conditions and reporting the conditions of client and intervention to the nurse in 

charge 

 7.17 Mendemonstrasikan pengelolaan sistem pelayanan keperawatan gawat darurat 

dan kritis dalam satu tim di unit ruang rawat dalam lingkup 

tanggungjawabnya 

Demonstrate the management of the emergency and critical nursing service 

system in the ward unit team within the scope of their responsibilities 

 

ELO

8 

Mampu mengaplikasikan asuhan Keperawatan pada kasus keperawatan dasar  

Students are able to apply nursing care of basic nursing cases  

  8.1 Menguasasi konsep keperawatan dasar  yang lengkap dan berkesinambungan 

sesuai standar asuhan keperawatan 

Mastering basic nursing concepts that are complete and continuous according 
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to the standards of nursing care 

 8.2 Mendemonstrasikan keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, dalam memberi asuhan pada pasien gangguan kebutuhan dasar 

Demonstrating the diversity of cultures, views, religions and beliefs, in 

providing care of patients with basic needs 

 8.3 Menerapkan sikap bertanggungjawab sebagai perawat profesional di bidang 

keperawatan dasar secara mandiri 

Implementing a responsible attitude as a professional nurses independently in 

the basic nursing field  

 8.4 Menerapkan dan menerima tanggung gugat terhadap praktik profesional 

sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, pada hukum atau 

peraturan perundangan ketika memberikan asuhan keperawatan  dasar 

Applying and accepting responsibility for professional practice in accordance 

with the scope of practice under their responsibility, the law or regulation when 

providing basic nursing care 

 8.5 Menerapkan praktik keperawatan dengan prinsip etik dan legal sesuai dengan 

Kode Etik Perawat Indonesia;  Menerapkan sikap menghormati hak privasi, 

nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk 

memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang 

diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi 

tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan 

lingkup tanggungjawabnya 

Implement nursing practice with ethical and legal principles in accordance with 

the Code of Ethics Indonesian Nurse; Applying respect for privacy rights, 

embraced cultural values and client dignity, respects the clients right to choose 

and determine their nursing and health care, also responsible for the 

confidentiality and security of written, verbal and electronic information that 

obtained in capacity according to the scope of their responsibilities 

 8.6 Menguasai filosofi, paradigma, teori keperawatan, khususnya konseptual 

model dan middle range theories; keperawatan dasar 

Mastering philosophy, paradigm, nursing theory, especially conceptual models 

and middle range theories; basic of nursing 

 8.7 Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktik 

keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, pada bidang 

keilmuan keperawatan dasar. 

Mastering techniques, principles and procedures for the implementation of 

nursing care / practices that are carried out independently or in groups, in basic 

nursing fields. 
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 8.8 Menerapkan konsep dan Teknik komunikasi terapeutik dalam memberikan 

asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus gangguan pemenuhan 

kebutuhan dasar 

Applying the concept and technique of therapeutic communication in providing 

nursing care of patients with impairment of basic needs cases 

 8.9 Menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan dalam pengelolaan 

asuhan keperawatan kepada klien dengan kasus gangguan pemenuhan 

kebutuhan dasar Mastering the concepts and principles of nursing management 

in managing nursing care of clients with impairing of basic needs cases 

 8.10 Menyebutkan kembali cara kerja sistem informasi keperawatan dan kesehatan 

dalam asuhan keperawatan dasar 

Re-mention the workings of the nursing and health information system in basic 

nursing care 

 8.11 Mengaplikasikan prinsip-prinsip K3, yang menjamin keselamatan klien 

(patient safety) hak dan perlindungan kerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan dasar 

Applying principles of Occupational Health and Safety (OHS), which ensures 

client safety (patient safety), rights and work protection of nurses in the 

provision of basic nursing care 

 8.12 Mengalokasikan obat oral, topical, nasal, parenteral, dan supositoria sesuai 

standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan pada kasus 

gangguan pemenuhan kebutuhan dasar   

Allocate oral, topical, nasal, parenteral and suppository drugs according to drug 

delivery standards and delegated authority in case of basic needs 

 8.13 Mendemonstrasikan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik 

asuhan keperawatan dasar     

Demonstrating efforts to prevent violations in basic nursing care practices 

 

 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI  

A. Program Pendidikan Sarjana 

1. Pendahuluan 
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Pendidikan Sarjana Keperawatan FIK UMS merupakan pendidikan tinggi yang 

bertujuan untuk menghasilkan sarjana keperawatan yang professional. 

Pengmbangan kurikulum pendidian sarjana keperawatan FIK UMS  pada tahap 

akademik telah disesuaikan dengan Kurikulum Pendidikan Ners Implementasi 

Kurikulum KBK yang dikeluarkan oleh AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan 

Ners Indonesia) tahun 2010. 

Tujuan : 

Comunity Leader (pemimpin dalam kegiatan komunitas profesi maupun sosial) 

a. Educator (pendidik kesehatan bagi klien dan keluarga) 

b. Manager (Pengelola asuhan Keperawatan) 

c. Reseacher (Peneliti pemula) 

2. Kerangka Konsep Program Pendidikan Sarjana 

a. Falsafah Keperawatan 

Dalam keperawatan, manusia dan kemanusiaan merupakan titik sentral 

setiap upaya pelayanan kesehatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak 

dari pandangan ini keperawatan meyakini paradigma dengan empat konsep 

dasar yaitu manusia, lingkungan, sehat dan keperawatan. 

I) Manusia 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan unik sebagai cerminkan tiga komponen body, 

mind, dan spirit yang saling berpengaruh. Untuk dapat melangsungkan 

kehidupannya, kebutuhan manusia harus terpenuhi secara seimbang yang 

mencakup bio – psiko – sosio – spiritual - kultural. Manusia mempunyai 

siklus kehidupan meliputi : tumbuh kembang dan memberi keturunan, 

kemampuan mengatasi perubahan dunia dengan menggunakan berbagai 
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mekanisme yang dibawa sejak lahir maupun didapat pada dasarnya bersifat 

biologis, psikologis, sosial, spiritual dan kultural, kapasitas berpikir, 

belajar, bernalar, berkomunikasi, mengembangkan budaya dan nilai-nilai. 

Manusia berorientasi kepada waktu, mampu berjuang untuk mencapai 

tujuan dan mempunyai keinginan untuk mewujudkan diri, selalu berusaha 

untuk mempertahankan keseimbangan melalui interaksi dengan 

lingkungannya dan berespon secara positif terhadap perubahan lingkungan 

melalui adaptasi dan memperbesar potensi untuk meningkatkan kapasitas 

kemampuannya. Manusia selalu mencoba mempertahankan kebutuhannya 

melalui serangkaian peristiwa antara lain belajar, menggali serta 

menggunakan sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan potensi, 

keterbatasannya, untuk terlibat secara aktif dalam pemenuhan kebutuhan 

dasarnya. Dengan demikian manusia dalam keperawatan menjadi sasaran 

pelayanan keperawatan yang disebut klien mencakup individu, keluarga, 

kelompok dan komunitas yang selalu dapat berubah untuk mencapai 

keseimbangan terhadap lingkungan disekitarnya melalui proses adaptasi. 

II) Lingkungan 

Lingkungan di dalam keperawataan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia yang mencakup lingkungan internal dan 

eksternal. Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berasal dari 

dalam manusia itu sendiri mencakup; faktor genetik, maturasi biologi, jenis 

kelamin, emosi (psikologis), dan predisposisi terhadap penyakit serta faktor 

perilaku. Adapun yang dimaksud lingkungan ekternal adalah lingkungan 

disekitar manusia mencakup lingkungan fisik, biologik, sosial, kultural dan 

spiritual. Lingkungan eksternal didefinisikan juga sebagai lingkungan 

masyarakat yang berarti: kumpulan individu yang terbentuk karena interaksi 

antara manusia, budaya dan aspek spiritual yang dinamis, mempunyai 

tujuan dan sistem nilai serta berada dalam suatu hubungan yang bersifat 

saling bergantung yang terorganisir. Lingkungan eksternal antara lain terdiri 

dari masyarakat. Masyarakat adalah sistem sosial dimana semua orang 

berusaha untuk saling membantu dan saling melindungi agar kepentingan 
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bersama dalam hubungannya dengan lingkungan dapat mencapai tingkat 

pemenuhan kebutuhan dasar secara optimal. Manusia sebagai makhluk 

sosial selalu berinteraksi dengan lingkungan secara dinamis dan mempunyai 

kemampuan berespon terhadap lingkungan yang akan mempengaruhi 

derajat kesehatannya. 

III) Sehat 

Sehat merupakan suatu keadaan dalam rentang sehat-sakit yang dapat 

diartikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, sosial dan tidak hanya 

terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan adalah keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi sesuai Undang-

Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sehat merupakan tanggung 

jawab individu yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia seperti dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena 

itu harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya-upaya promotif, 

preventif dan kuratif. Sehat ditentukan oleh kemampuan individu, keluarga, 

kelompok atau komunitas untuk membuat tujuan yang realistik serta 

kemampuan untuk menggerakkan energi serta sumber-sumber yang tersedia 

dalam mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Sehat dilihat dari 

berbagai tingkat yaitu tingkat individu, keluarga, komunitas dan tingkat 

masyarakat. 

IV) Keperawatan 

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan 

bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat 

keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses 

kehidupan manusia sejak fertilisasi sampai akhir hayat. Lingkup 

keperawatan meliputi promosi kesehatan, mencegah sakit, memberi asuhan 

pada orang sakit dan yang mengalami ketidak mampuan serta mendampingi 

klien saat sakaratul maut dengan bermartabat. Peran kunci perawat lainnya 

yaitu memberikan advokasi pada klien, memberikan lingkungan yang aman, 
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meningkatkan kemampuan profesional melalui penelitian dan menggunakan 

hasil penelitian, berpartisipasi didalam kebijakan manajemen sistem 

pelayanan kesehatan dan pendidikan. 

 

3. Keperawatan Sebagai Profesi 

  Pada lokakarya Nasional (1983) yang merupakan awal diterimanya 

profesionalisme keperawatan di Indonesia, mendefinisikan: ”keperawatan 

sebagai suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian 

integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat 

keperawatan, berbentuk pelayanan bio – psiko – sosio – spiritual yang 

komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik 

sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia”. 

Pelayanan keperawatan berupa bantuan yang diberikan karena adanya 

kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya 

kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari 

secara mandiri. Keperawatan adalah suatu profesi yang mengabdi kepada 

manusia dan kemanusiaan, mendahulukan kepentingan kesehatan klien 

diatas kepentingan-nya sendiri, suatu bentuk pelayanan/asuhan yang bersifat 

humanistik, menggunakan pendekatan holistik, dilaksanakan berdasarkan 

ilmu dan kiat keperawatan, serta menggunakan kode etik keperawatan 

sebagai tuntunan utama dalam melaksanakan pelayanan/ asuhan 

keperawatan. Tingkat pemahaman tentang keperawatan sebagai profesi akan 

tercermin antara lain pada langkahlangkah yang dilakukan dalam 

pengembangan dan pembinaan pelayanan/asuhan keperawatan kepada 

masyarakat. Berbagai jenjang pelayanan/asuhan keperawatan harus 

dikembangkan, mencakup pelayanan/asuhan keperawatan primer, sekunder, 

dan tertier. Rujukan keperawatan dikembangkan dan dilaksanakan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan ketenagaan dan fasilitas 

kesehatan/keperawatan yang ada baik rujukan keperawatan yang bersifat 

intra institusi maupun rujukan yang bersifat inter institusi pelayanan 

kesehatan. Demikian pula, berbagai sifat pelayanan/asuhan keperawatan 
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baik yang bersifat saling bergantung antara pelayanan/asuhan profesional 

(interdependen), maupun pelayanan/ asuhan yang bersifat mandiri 

(independen) dapat dilaksanakan sesuai dengan hakikat keperawatan 

sebagai profesi. Dengan demikian, sebagai profesi, keperawatan memiliki 

sifat unik dan berbeda dengan profesi kesehatan lainnya. Inti dari perbedaan 

ini adalah keyakinan bahwa profesi keperawatan melibatkan aspek 

kemanusiaan mendalam dan hakiki. 

4. Keperawatan Sebagai Pelayanan Profesional 

Sifat dan hakikat pelayanan/asuhan keperawatan bertujuan untuk 

tercapainya kemandirian klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara 

optimal. Pelayanan keperawatan kepada klien dilaksanakan pada seluruh 

tatanan pelayanan kesehatan baik di klinik maupun di komunitas. Sebagai 

pelayanan profesional, keperawatan mempunyai karakteristik sebagai 

berikut (Schein E. H. 1972) :  

a) Merupakan pekerjaan seumur hidup yang dijadikan penghasilan 

sumber utama. 

b) Mempunyai motivasi kuat atau panggilan sebagai landasan bagi 

pemilihan karier profesionalnya, dan mempunyai komitmen seumur 

hidup yang mantap terhadap kariernya. 

c) Memiliki kelompok ilmu pengetahuan yang mantap dan kokoh serta 

ketrampilan khusus yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. 

d) Berorientasi kepada pelayanan dan menggunakan keahliannya demi 

kebutuhan klien. 

e) Pelayanan yang diberikan kepada klien didasarkan pada kebutuhan 

objektif klien. 

f) Memahami kebutuhan klien dan mempunyai otonomi dalam 

mempertimbangkan tindakannya. 

g) Mempunyai organisasi profesi yang menetapkan kriteria penerimaan, 

standar pendidikan, perizinan atau ujian masuk formal, jalur karier 

dalam profesi dan batasan kewenangan profesi. 
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h) Mempunyai kekuatan dan status dalam bidang keahliannya. 

Berdasarkan hal diatas maka layanan yang diberikan oleh profesi 

keperawatan bersifat menyeluruh, unik, dan individual melalui 

berbagai peran sebagai anggota profesi dan mengacu pada berbagai 

konsep dan teori tentang manusia dan kemanusiaan serta kemandirian 

dalam mempertahankan etika dan standar profesi. 

5. Konsep Yang Menjadi Landasan Dan Mempengaruhi Isi Kurikulum 

Program pendidikan dikembangkan berlandaskan pada kegiatan dan 

proses pendidikan berbasis kompetensi dengan harapan menghasilkan 

lulusan yang memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku profesional. 

Disamping itu juga berlandaskan pada aspek etik dan legal profesi, serta 

menguasai IPTEK agar dapat memenuhi kebutuhan pasien dan menjamin 

pelayanan aman serta akuntabel. Konsep yang menjadi landasan dan 

mempengaruhi isi dari kurikulum adalah:  

a) Paradigma Keperawatan 

 Paradigma keperawatan sebagai keyakinan dan cara pandang berbagai 

konsep penting yang mendasari keperawatan. Pada bagian terdahulu 

telah dijelaskan bagaimana selayaknya setiap lulusan pendidikan ners 

memahami paradigma sebagai pedoman dan pendekatan dalam 

memberikan layanan kesehatan kepada pihak yang membutuhkan.  

b) Etika Keperawatan 

Etika adalah suatu prinsip dan metode yang sistematik untuk 

membedakan antara yang benar dari yang salah, antara yang baik dari 

yang buruk. Budaya, teknologi, agama/kepercayaan, dan perbedaan 

ekonomi menjadi dasar untuk penetapan keputusan terkait dengan 

masalah etik. Konsep etika keperawatan meliputi praktik keperawatan 

yang berdasarkan pada pemikiran kritis dan reflektif mengenai tanggung 

jawab dan kewajiban seorang ners terhadap klien. 

c) Keberagaman Budaya 

Dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien, seorang ners 

haruslah memperhatikan aspek keberagaman budaya. Hal ini menjadi 
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dasar pemikiran bahwa setiap klien itu adalah individu yang unik. 

Cultural care diversity mengacu pada keberagaman dan/atau perbedaan 

dalam gaya hidup, kepercayaan yang dianut, serta simbol, pola dan arti 

dalam pengasuhan yang berhubungan dengan ekspresi terhadap 

pelayanan kesehatan kepada klien antara ners sebagai pemberi pelayanan 

dan klien sebagai penerima pelayanan. 

d) Hubungan Perawat – Klien 

Hubungan perawat - klien adalah suatu hubungan interpersonal yang 

profesional dan terapeutik dengan tujuan memenuhi kebutuhan klien. 

Hubungan profesional ners dan klien didasarkan pada pemahaman bahwa 

klien adalah orang yang paling tepat untuk membuat keputusan. Peran 

utama tim kesehatan adalah memfasilitasi dan memberdayakan potensi 

internal klien. Dengan demikian, hubungan yang terjadi haruslah 

menguntungkan klien dan tidak memiliki efek yang negatif bagi klien. 

e) Caring / Pengasuhan 

Caring adalah proses interpersonal yang menunjukkan pola atau bentuk 

yang berhubungan dengan orang lain dalam memfasilitasi perkembangan 

seseorang. Tema konseptual caring ini mengandung tingkat pemahaman 

peserta didik selama proses pendidikan terhadap keberadaan klien yang 

sedang mengalami satu atau beberapa masalah kesehatan. Sudut pandang 

peserta didik dilatih dan ditumbuhkan untuk menjadi lebih luas dalam 

memahami klien bukan hanya sekedar individu unik namun juga individu 

yang memiliki variasi individualitas secara fisik, psikologis, budaya, 

tingkat spiritualitas dan keyakinan terhadap aspek yang lebih tinggi dan 

yang diyakini telah menghidupinya. Diharapkan, melalui proses 

pembelajaran menghadapi klien dengan sikap dan perilaku caring, maka 

lulusan nantinya dapat memberikan pelayanan yang lebih manusiawi 

dengan selalu memperhitungkan harga diri dan martabat klien. 

6. Pendekatan Utama Dalam Proses Pembelajaran 

Untuk mencapai tujuan kurikuler, diperlukan beberapa pendekatan utama 

dalam proses pembelajaran yaitu : (a) Menyelesaikan masalah secara 



28 

 

ilmiah (b) Pembelajaran berfokus pada peserta didik (c) Berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat, dan (d) Berorientasi ke masa depan.  

a. Menyelesaikan Masalah Secara Ilmiah 

Kemampuan menyelesaikan masalah secara ilmiah (scientific problem 

solving) pada peserta didik ditumbuhkan dan dibina sejak dini melalui 

rangkaian berbagai bentuk pengalaman pembelajaran secara terintegrasi. 

Hal ini merupakan landasan utama untuk menumbuhkan dan membina 

kemampuan memahami dan menerapkan proses keperawatan yang 

merupakan metode utama yang digunakan dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan. Proses keperawatan merupakan salah satu metode 

pendekatan dalam penyelesaian masalah secara ilmiah, yang mulai dari 

pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan 

keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, sampai dengan 

evaluasi dan menetapkan tindak lanjut. Secara terintegrasi ditumbuh 

kembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran ilmiah, berpikir 

alternatif dan kemampuan pengambilan keputusan secara benar. 

b. Belajar Aktif dan Mandiri 

Kemauan dan kemampuan belajar aktif dan mandiri dibina sejak dini 

pada awal pendidikan guna meningkatkan kemampuan dalam 

mengarahkan belajar sendiri, dan ditingkatkan secara bertahap sampai 

akhir pendidikan. Berbagai bentuk pengalaman belajar dirangkai dan 

dilaksanakan secara terarah sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina sikap 

dan kemampuan belajar secara terus menerus sesuai asas belajar 

sepanjang hayat dan hakikat profesi keperawatan. Kemandirian dalam 

belajar dan kemampuan memutuskan kondisi belajar yang optimal 

senantiasa harus di fasilitasi dan ditingkatkan. 

 

 

c. Pengalaman Belajar Di Masyarakat 

Pengalaman belajar di masyarakat merupakan masa adaptasi profesional. 

Melalui pengalaman belajar di tatanan klinik dan pengalaman belajar 
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lapangan di komunitas, peserta didik mendapat kesempatan untuk 

berlatih bekerja di masyarakat, melakukan sosialisasi professional, 

mengambil keputusan klinik, lebih peka dan mampu mengidentifikasi 

berbagai masalah keperawatan yang dihadapi di masyarakat. Disamping 

itu ia terlatih dalam menyelesaikan masalah keperawatan yang dihadapi 

klien, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

keperawatan maju, serta memanfaat kan berbagai sumber dan 

kemampuan yang ada di masyarakat. Sikap dan kemauan professional 

seorang ners dituntut untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat, 

ditumbuhkan dan dibina sepanjang proses pendidikannya melalui 

berbagai bentuk pengalaman belajar yang dilaksanakan dan 

dikembangkan di masyarakat. 

d. Berorientasi Ke Masa Depan 

Program pendidikan Ners selalu mengorientasikan peserta didik pada 

perkembangan ke masa depan dengan mengikuti perkembangan profesi, 

perkembangan IPTEK, trend dan isu kesehatan, dan tuntutan kebutuhan 

masyarakat, sehingga mereka tidak tertinggal oleh perkembangan global. 

Kemampuan untuk berorientasi ke masa depan akan dapat membiasakan 

diri seorang peserta didik untuk siap dan terbuka menerima berbagai 

perubahan yang terjadi. Berdasarkan pada berbagai konsep yang terdapat 

dalam falsafah dan paradigma keperawatan serta konsep tumbuh kembang 

manusia dan aspek kemanusiaannya, maka diharapkan implementasi 

kurikulum berbasis kompetensi ini dapat menghasilkan lulusan ners yang 

kompeten dan berbudi luhur. Disamping itu, pendekatan pola 

pembelajaran lebih memungkinkan peserta didik tumbuh dan berkembang 

menjadi individu yang mandiri yang lebih mementingkan upaya 

pemenuhan kebutuhan pasien yang dilayaninya. 

 

7. Tujuan Pendidikan 

Mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar sehingga memiliki 

sikap dan kemampuan sebagai berikut : 
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a. Berjiwa Pancasila serta memiliki, memelihara dan mengembangkan 

integritas kepribadian yang tinggi, rasa tanggungjawab, sifat dapat 

dipercaya serta menaruh perhatian dan penghargaan sesama manusia 

sesuai dengan etika keperawatan. 

b. Menguasai dasar-dasar ilmu secara ilmiah sehingga mampu berpikir, 

bersikap dan bertindak sebagai ilmuwan. 

c. Berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif, 

bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan 

teknologi keperawatan maupun terhadap masalah kesehatan yang 

dihadapi masyarakat serta mendidik dan mengajak masyarakat kearah 

sikap yang sama. 

d. Senantiasa meningkatkan dan mengembangkan diri dalam bidang ilmu 

keperawatan sesuai minatnya dengan meningkatkan pendidikannya, 

memilih sumber-sumber pendidikan yang serasi, berpedoman pada 

pendidikan sepanjang hayat 

e. Menguasai ilmu dasar serta pengetahuan dan metodologi ilmu 

keperawatan sehingga mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dimilikinya untuk meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan yang mencakup : 

1) Mengenal, merumuskan dan menyusun prioritas masalah kesehatan 

masyarakat sekarang dan akan datang, serta merumus kan cara 

penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui perencanaan 

programprogram yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 

2) Menyusun rencana penyelesaian masalah kesehatan klien dengan 

berlandaskan etika keperawatan serta dengan memperhatikan aspek 

jasmani, rohani dan sosial budaya dan spiritual klien melalui proses 

observasi, identifikasi dan perumusan masalah klien 

f. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu kesehatan, khususnya 

ilmu keperawatan dalam upaya mencapai penyelesaian masalah 
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kesehatan klien secara individu, masyarakat dan sistem pelayanan 

kesehatan dengan ikut serta dalam pendidikan dan penelitian. 

8. Jenis Program Dan Beban Studi 

Program Studi S1 Keperawatan memiliki 2 Program yaitu program kelas 

regular dan kelas Internasional dengan calon peserta didik dari SMA/MA 

jurusan IPA dan akan menempuh program Akademik sebanyak 144 SKS. 

9. Cara Penerimaan 

a. Pendaftran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru dilakukan melalui 

program One Day Service (ODS) Admission. 

b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui beberapa jalur, 

yakni : Jalur prestasi, jalur regular dan semua proses pendaftaran wajib 

melalui satu pintu program ODS. 

10. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum program sarjana terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

Kompetensi utama               : 120 SKS         

Kompetensi pendukung         :  20 SKS         

Kompetensi lain                     :  12 SKS 

Total SKS wajib ditempuh        :  144 SKS 

Mata kuliah pilihan ditawarkan  :  12 SKS 

Mata kuliah pilihan ditempuh    :   4 SKS 

11. Sebaran Mata Kuliah 

A. PROGRAM SARJANA 

 

SEBARAN MATA KULIAH 

PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN  SK KURIKULUM  TAHUN 2018 

 

 
SEMESTER I 

Kode Mata Kuliah SKS 

UMS 101102 Agama (Religion) 2 

UMS 102102 Pancasila 2 

UMS 103102 English for Academic Purposes (EAP) 2 

Kep 104302 
Konsep Keperawatan Dasar (Fundamental of Nursing 
Concepts) 

2 

Kep 105302 
Laboratorium Keperawatan Dasar (Fundamental of 
Nursing Skill Lab) 

2 
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Kep 106303 
Konsep Dasar Keperawatan: Hukum dan Etika 
Keperawatan (Basic Nursing Concept: Legal and Ethic in 
Nursing) 

3 

Kep 107302 
Konsep Ilmu Dasar Keperawatan: Biologi, Fisika, Biokimia 
(Basic Science in Nursing Concepts : Biology, Physic, 
Biochemistry) 

2 

Kep 108302 
Konsep Ilmu Dasar Keperawatan: Anatomi, Fisiologi, Ilmu 
Gizi (Basic Science in Nursing Concepts : Anatomy, 
Physiology, Nutrition) 

2 

Kep 109303 
 

Falsafah dan Teori Keperawatan (Philosophy of Nursing 
Theory) 

3 

Total SKS 20 

 

SEMESTER II 

Kode Mata Kuliah SKS 

UMS 201102 Ibadah dan Muamalah 2 

UMS 202102 Pendidikan kewarganegaraan 2 

UMS 203102 Standarized test Preparation 2 

UMS 204102 Bahasa Indonesia 2 

Kep 205302 Konsep Komunikasi dalam keperawatan  (Nursing 
Communication Concepts) 

2 

Kep 206303 Laboratorium Keperawatan Dasar (Fundamental of 
Nursing Skill Lab) 

3 

Kep 207303 Konsep Dasar Keperawatan: Proses dan Dokumentasi 
keperawatan (Basic Concepts of Nursing: Nursing proses 
and documentation) 

3 

Kep 208302 Ilmu Dasar Keperawatan: Patofisiologi (Basic Science of 
Nursing: Pathophysiology) 

2 

Kep 209302 
 

Ilmu Dasar Keperawatan: Farmakologi  (Basic Science of 
Nursing  : Pharmacology) 

2 

Total SKS 20 

 

SEMESTER III 

Kode Mata Kuliah SKS 

UMS 301102 
Islam dan Ipteks (Islam and Technology) 
 

2 

Kep 302302 
Psikososial dan Budaya Keperawatan (Psychosocial and 
Cultural in Nursing) 

2 

Kep 303302 

Konsep Keperawatan Medical Surgical: Cardiovaskuler, 
Pernafasan, Pencernaan, Perioperatif, Hematologi 
(Medical Surgical Nursing Concepts: Cardiovascular, 
Respiratory, Perioperative, hematology) 

2 
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Kep 304302 

Laboratorium Keperawatan Medical Surgical: 
Cardiovaskuler, Pernafasan, Perioperatif, Hematologi 
(Medical Surgical Nursing Skill Lab: Cardiovascular, 
Respiratory, Perioperative, Hematology) 

2 

Kep 305302 
Konsep Fisiologi Keperawatan Maternitas  (Physiological 
maternity nursing concepts) 

2 

Kep 306302 
Laboratorium Keperawatan Maternitas (Maternity 
Nursing Skill Lab) 

2 

Kep 307302 Dokumentasi Keperawatan (Nursing Documentation) 2 

Kep 308302 
Laboratorium Komunikasi dalam Keperawatan (Nursing 
Communication Skill Lab) 

2 

Kep 309302 
Praktik Klinik Keperawatan Dasar (Fundamental of 
Nursing Clinical Practice) 

2 

Kep 310302 
Keselamatan pasien dan kesehatan kerja dalam 
keperawatan (Patient and Health Professional Safety) 

2 

Total SKS 20 
 

SEMESTER IV 

Kode Mata Kuliah SKS 

UMS 401102 Kemuhammadiyahan 2 

Kep 402302 Konsep Patologi Keperawatan Maternitas  (Pathological 
maternity nursing concepts) 

2 

Kep 403302 Praktek Klinik Keperawatan Maternitas  (Clinical 
Maternity Nursing Practice) 

2 

Kep 404302 Konsep Keperawatan Medikal Bedah : Pencernaan, 
Endokrin, Perkemihan, imunologi (Medical Surgical 
Nursing Concept : Digestive, Endocrine, Nefrourology, 
Imunology) 

2 

Kep 405302 Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah :  Pencernaan, 
Endokrin, Perkemihan, imunologi (Medical Surgical 
Nursing Skills Lab : Digestive, Endocrine, Nefrourology, 
Imunology) 

2 

Kep 406302 Konsep Keperawatan Anak sehat (Pediatrics Nursing 
Concepts) 

2 

Kep 407302 Laboratorium Keperawatan Anak (Pediatrics Nursing Skill 
lab) 

2 

Kep 408302 Konsep Keperawatan Kesehatan Jiwa  (Psychiatrics 
Nursing Concepts) 

2 

Kep 409302 Laboratorium Keperawatan Kesehatan Jiwa  (Psychiatrics 
Nursing Skill Lab) 

2 

Kep 410302 Pendidikan dan Promosi Kesehatan (Health Promotion 
and Education) 

2 

Total SKS 20 
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SEMESTER V 

Kode Mata Kuliah SKS 

Kep 501302 

Konsep Keperawatan Medical Bedah : Persyarafan, 
Muskuloskeletal, Integumen, Penginderaan (Medical 
Surgical Nursing Concept : Nervous, Musculoskeletal, 
Intergument, Sensory) 

2 

Kep 502302 

Laboratorium Keperawatan Medical Bedah : Persyarafan, 
Muskuloskeletal, Integumen, Penginderaan (Medical 
Surgical Nursing Skill Lab : Medical Surgical Nursing 
Concept : Nervous, Musculoskeletal, Intergument, 
Sensory) 

2 

Kep 503302 
Konsep Keperawatan Anak sakit (Pathological Pediatrics 
Nursing concepts) 

2 

Kep 504302 
Praktik Klinik Keperawatan Anak (Pediatrics Nursing 
Clinical Practice) 

2 

Kep 505302 
Praktik Klinik Keperawatan Jiwa 
(Psychiatrics Nursing Clinical Practice) 

2 

Kep 506302 
Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif (Palliatives Care 
Nursing) 

2 

Kep 507302 
Dasar-dasar Keperawatan Komunitas (Basic of Community 
Nursing) 

2 

Kep 508302 
Konsep Keperawatan Komunitas (Community Nursing 
Concept) 

2 

Kep 509302 Keperawatan Penyakit Kronis (Chronic Care Nursing) 2 

Kep 510302 
Keperawatan Islami (Islam in Nursing Care) 2 

 

Total SKS 20 
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SEMESTER VI 

Kode Mata Kuliah SKS 

UMS 601102 Ketrampilan berkehidupan (Life skill) 2 

Kep 602303 Metodologi Penelitian dan biostatistik (Research 
Methodology and biostatistic)  

3 

Kep 603302 Konsep Keperawatan Gawat Darurat (Emergency Nursing 
Concept) 

2 

Kep 604302 Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat (Emergency 
Nursing Skill Lab) 

2 

Kep 605302 Konsep Keperawatan Keluarga (Family Nursing Concept) 2 

Kep 606302 Laboratorium Keperawatan Komunitas & Keluarga 
(Community & Family Nursing Skill lab) 

2 

Kep 607303 Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah (Medical 
Surgical Nursing Clinical Practice) 

3 

Kep 608302 Praktik Klinik Keperawatan Komunitas  (Community 
Nursing Clinical Practice ) 

2 

Kep 609302 Keperawatan HIV AIDS (HIV AIDS Nursing Care) 2 

Total SKS 20 

 

SEMESTER VII 

Kode Mata Kuliah SKS 

Kep 701302 Keperawatan Kritis (Critical Care Nursing) 2 

Kep 702302 Sistem Informasi Keperawatan (Nursing Information System) 2 

Kep 703302 Keperawatan Gerontik (Gerontic Care Nursing) 2 

Kep 704302 
Laboratorium Keperawatan gerontik (Gerontic Nursing Skill 
Lab) 

2 

Kep 705302 Keperawatan Bencana (Disaster Management in Nursing) 2 

Kep 706302 Management Keperawatan (Nursing Management) 2 

Kep 707302 
Pengembangan Kepribadian Islami (Islamic Personality 
Development) 

2 

Kep 708302 
Praktik Laboratorium Keperawatan kritis (Critical Care 
Nursing Skill Lab)  

2 

Kep 709302 Skripsi: Proposal penelitian (Research proposal) 2 

MATA KULIAH PILIHAN  

Kep 710402 Praktik Laboratorium Hipnoterapi (hypnotherapy skill lab) 

2 Kep 711402 Praktik Laboratorium Akupuntur (Acupuncture skill lab) 

Kep 712402 Praktik Laboratorium Bekam  (cupping therapy skill lab) 

Total SKS 20 
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SEMESTER VIII 

Kode Mata Kuliah SKS 

Kep 801304 Skripsi (minor thesis) 4 

MATA KULIAH PILIHAN  

Kep 802402 Praktek Laboratorium Terapi Herbal  (Herbal Therapy Skill lab) 2 
Kep 803402 Praktek Laboratorium pengobatan Home Care (Home care treatment 

Skill Lab) 

Kep 804402 Praktek Laboratorium Nursepreneurship (Nursepreneurship Skill Lab) 

Total SKS 6 

 
NB: Mata kuliah pilihan hanya dipilih Salah Satu setiap semester 

 
        
 
        REKAPITULASI JUMLAS SKS 

NO SEMESTER JUMLAH SKS NO SEMESTER JUMLAH SKS 

1 I 20 5 V 20 

2 II 20 6 VI 20 

3 III 20 7 VII 20 

4 IV 20 8 VIII 6 

 

12. Deskripsi Mata Kuliah Program Sarjana 

1) Keperawatan Dasar 1 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip dan 

keterampilan klinis keperawatan untuk membantu memenuhi berbagai 

kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan aktivitas dan latihan; 

kebutuhan oksigenasi; kebutuhan cairan, elektrolit dan keseimbangan 

cairan-elektrolit; kebutuhan istirahat dan tidur; kebutuhan nutrisi; 

kebutuhan eliminasi; kebutuhan rasa nyaman; kebutuhan kebersihan dan 

perawatan diri. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas dan di 

laboratorium keperawatan. 

2) Konsep Dasar Keperawatan I 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep caring sepanjang daur 

kehidupan manusia, konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, 

standar profesional dalam praktik keperawatan termasuk etika 

keperawatan dan aspek legal dalam praktik keperawatan dan 
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pendokumentasian asuhan keperawatan.Pengalaman belajar meliputi 

pembelajaran di kelas dan di laboratorium keperawatan. 

 

3) Ilmu Dasar Keperawatan I 

Mata kuliah ini merupakan bagian dari kelompok ilmu alam dasar yang 

membahas tentang konsep biologi, fisika, biokimia, gizi dengan 

memperhatikan lingkungan dan etika keilmuan, serta konsep-konsep 

anatomi dan fisiologi manusia dalam mempertahankan homeostasis tubuh. 

4) Falsafah dan Teori Keperawatan 

Mata kuliah ini membahas tentang Falsafah, paradigma dan konseptual 

model dan teori keperawatan, serta prinsip-prinsip pendekatan holistik 

dalam konteks keperawatan. 

5) Pendidikan Agama 

Mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa mampu menguasai secara 

kognitif, afektif, dan psikomotorik aspek keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT; kedudukan dan fungsi hukum Islam dalam mengatur 

kehidupan; Islam sebagai agama Rahmatanlilalamiin dalam menjaga 

kelestarian lingkungan hidup dan keserasian lingkungan sosial dan 

lingkungan akademik; Pelaksanaan akhlaq Islam dalam interaksi sosial, 

amar ma‟ruf nahyi munkar dan etika ilmiah ; serta Islam sebagai agama 

peradaban dan budaya ilmiah.  

6) Pancasila 

Mata kuliah ini ditujukan agar Mahasiswa mampu mengembangkan 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor agar menjadi warga negara 

Indonesia yang memiliki; sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati 

nuraninya; mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta caracara 

pemecahannya; mengenali perubahanperubahan dan perkembangan 

IPTEKS; memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna 

menggalang persatuan Indonesia. 
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7) English for academic purposes 

Mata kuliah ini membahas dan melatih kemampuan mahasiswa  

membaca dan menulis dengan sistematika tulisan akademik dalam 

Bahasa Inggris. Materi berisi tentang reading, listening, speaking dan 

writing. 

8) Komunikasi  dalam keperawatan I 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang prinsipprinsip komunikasi umum 

beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan secara umum dan 

secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

diperuntukkan bagi individu, kelompok, keluarga dan masyarakat, serta 

dalam tim kesehatan untuk berbagai tatanan baik praktik klinis maupun 

komunitas. Selain itu, dibahas pula trend dan issue yang berkaitan dengan 

perkembangan komunikasi dalam bidang kesehatan. 

9) Keperawatan Dasar II 

Mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi 

dasar ilmiah dalam praktik keperawatan yang mencakup pengukuran 

tanda vital, pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik, pengendalian 

infeksi dan prosedur pemberian medikasi. Pengalaman belajar meliputi 

pembelajaran di kelas, laboratorium keperawatan, dan klinik. 

10) Konsep Dasar Keperawatan II 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep berfikir kritis dalam 

keperawatan, dan proses keperawatan dengan penekanan pada proses 

diagnosis keperawatan. 

11) Ilmu Dasar Keperawatan II 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep patologi, patofisiologi, 

mikrobiologi dan parasitologi, serta farmakologi pada berbagai kondisi 

sebagai landasan dalam mempelajari ilmu-ilmu lanjutan/keahlian. 

12) Pendidikan dan Promosi Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep teoritis pendidikan dan 

promosi kesehatan bagi klien, konsep dan teori belajar mengajar, konsep 
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dan teori promosi kesehatn dan pengembangan program pendidikan dan 

promosi kesehatan bagi klien. 

13) Ibadah dan Muamalah 

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah dasar  keahlian pilihan. Selesai 

mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

pengertian al-Fiqh dan kegunaannya, serta dapat mengaplikasikan dalam  

kehidupan sehari hari tentang fiqh ibadah, muamalah, munakahat serta 

jinayah.  

14) Pendidikan kewarganegaraan 

Mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan  Kewarganegaraan ini mengkaji 

secara  kritis  dan  komprehensif  kedudukan  Warga  Negara  dan 

Pemerintahan, Negara dan Hukum, Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Tahun  1945, Demokrasi  dan  Hak  Azasi  Manusia  (HAM),  

Sejarah Perjuangan  Bangsa  Indonesia,  dan  Keragaman  Sosial 

Budaya,    Serta Globalisasi dan Kerjasama Antar Bangsa 

15) Standarized test Preparation 

Mata kuliah standarized test preparation merupakan mata kuliah bahasa 

inggris dengan beban 4 SKS. Beban SKS mata kuliah ini berisi tentang 

reading, listening, speaking dan writing. Mata kuliah ini menggunakan 

metode classical dan praktik laboratorium. Mata ajar ini bermaksut 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Inggris 

baik dalam konsep maupun berkomunikasi. Evaluasi dalam mata kuliah 

ini adalah Test of English for International Communication  (TOEIC) 

yang nantinya skore akhir mahasiswa dianggap lulus yaitu 450 untuk 

mahasiswa regular dan 550 untuk mahasiswa internasional. Mahasiswa 

akan menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh LPIDB yang sudah 

tersertifikasi dan nantinya akan digunakan mahasiswa sebagai syarat 

kelulusan pada saat akan sidang skripsi dan pemberkasan untuk wisuda. 

16) Sistem Informasi keperawatan 
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Mata kuliah Sistem Informasi merupakan mata ajar dengan beban studi 

2 SKS, yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS pratikum. Mata ajaran 

ini menjelaskan dan meningkatkan kemampuan dan prakek mahasiswa 

Keperawatan terhadap konsep dan ruang lingkup sistem informasi 

keperawatan. Pada mata ajar ini mahasiswa akan mendapat pemahaman 

dan praktik yang lebih mendalam terkait sistem informasi dalam 

keperawatan. 

17) Keperawatan medikal bedah I 

Fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi dan 

hematologi. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan 

pernapasan, kardiovaskuler dan hematologi berdasarkan proses 

keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, 

histologi, biokimia,anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan 

medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah dan 

rehabilitasi. Gangguan system tersebut meliputi gangguan peradangan, 

kelainan degenerative, keganasan dan trauma, yang termasuk dalam 10 

kasus terbesar baik lokal, regional, nasional dan internasional. Lingkup 

bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap 

klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi Modalitas Keperawatan 

pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses 

pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, collaborative learning 

(CL) dan Belajar Berdasarkan Masalah (BDM), dan praktik 

laboratorium. 

18) Keperawatan Maternitas 1 

Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan 

reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, diantara 

dua masa kehamilan dan bayi baru lahir fisiologis dengan penekanan 

pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan 

proses keperawatandengan memperhatikan aspek legal dan etis 

ditatanan klinik maupun komunitas. 
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19) Komunikasi dalam keperawatan II 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang prinsipprinsip komunikasi 

terapeutik beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan 

secara umum dan secara khusus dalam memberikan asuhan 

keperawatan yang diperuntukkan bagi individu, kelompok, keluarga 

dan masyarakat untuk berbagai tatanan baik praktik klinis maupun 

komunitas. 

20) Psikososial dan Budaya Keperawatan 

Mata kuliah ini membahas tentang konsepkonsep psikososial dalam 

praktik keperawatan yang mencakup konsep diri, kesehatan spiritual, 

seksualitas, stress adaptasi dan konsep kehilangan, kematian dan 

berduka konsep teoritis antropologi kesehatan yang mencakup 

pembahasan terkait kebudayaan secara umum, kebudayaan rumah sakit, 

etiologi penyakit ditinjau dari kebudayaan dan persepsi sehat sakit serta 

respon sehat sakit berbasis budaya. Selain itu juga membahas tentang 

konsep teoritis transkultural dalam keperawatan yang mencakup 

perspektif transkultural dalam keperawatan, teori culture care 

Leininger, pengkajian budaya dan aplikasi keperawatan transkultural 

pada berbagai masalah kesehatan dan sepanjang daur kehidupan 

manusia. 

21) Keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam 

keperawatan 

Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan kesehatan 

dan keselamatan perawat saat memberikan asuhan keperawatan klien 

serta keselamatan pasien. Aspek penting yang harus menjadi perhatian 

adalah mengatur lingkungan pelayanan keperawatan dalam pemberian 

asuhan keperawatan yang aman dari hazard dan risiko kesehatan di 

tempat kerja baik di dalam maupun di luar gedung, serta keselamatan 

pasien. Konsep dasar kesehatan kerja diterapkan dalam setiap tahap 

proses keperawatan sejak pengkajian hingga evaluasi. Pembahasan 

ditekankan pada upaya mengenali hazard dan risiko serta berbagai 
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upaya meminimalkannya pada setiap tahap proses keperawatan. Proses 

pembelajaran dilakukan melalui belajar berdasarkan pertanyaan/ 

question based learning (QBL), collaborative learning (CL), belajar 

berdasarkan kasus atau masalah/ case orproblem based learning (CBL 

or PBL), klarifikasi narasumber melalui ceramah interaktif, dan role 

play. 

22) Praktik Keperawatan Dasar 

Mata kuliah ini adalah tentang pengaplikasian atau penerapan 

pengetahuan yang telah didapatkan di kelas (teori) agar dapat 

memenuhi kebutuhan dasar manusia baik  fisik, psikososial  dan  

spiritual dengan menggunakan proses keperawatan. 

23) Islam dan Ipteks 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai bentuk pendekatan dalam 

memahami relasi agama dan ipteks, dalam perkuliahan ini, 

dibincangkan beberapa pandangan yang terkait dengan Ipteks dan 

Islam, baik wacana yang berkembang di dunia Internasional, maupun di 

Indonesia. Di samping itu, mahasiswa juga diajak lebih untuk menelaah 

berbagai bentuk keterpaduan Islam dan ipteks 

dalam berbagai topik yang relevan. 

24) Keperawatan Maternitas II 

Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan 

reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, diantara 

dua masa kehamilan dan bayi baru lahir dalam kondisi berisiko dan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi dengan 

penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan 

pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan 

etis ditatanan klinik maupun komunitas. 

25) Keperawatan Medikal Bedah II 

Fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa 

dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan dan 

perkemihan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan 
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sistem endokrin, imunologi, pencernaan dan perkemihan berdasarkan 

proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti 

biologi, histologi, biokimia,anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu 

keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, 

bedah dan rehabilitasi. Gangguan dari system tersebut meliputi 

gangguan peradangan, kelainan degenerative, keganasan dantrauma, 

yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional 

dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai 

dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi 

terapi Modalitas Keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi 

komplementer. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, 

collaborative learning (CL) dan Belajar Berdasarkan Masalah (BDM) 

dan praktik laboratorium. 

26) Keperawatan Anak 1 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus 

kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan 

mulai lahir sampai akhir masa remaja baik dalam keadaan sehat 

ataupun sakit akut, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta 

intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun 

kolaboratif. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan 

ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu 

mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana 

melakukan asuhan keperawatan profesional (holistik), memberikan 

pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi 

klien/keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif, serta 

membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. 

Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan 

berfikir sistematis, komprehensif dan kritis dalam mengaplikasikan 

konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar 

penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesional 
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(pengembangan soft sklills) melalui beberapa model belajar yang 

relevan. 

27) Keperawatan Kesehatan Jiwa I 

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan prinsip serta trend dan 

isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Pada mata kuliah ini juga dibahas 

tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam tentang respons sehat 

sampai ganggua jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah 

kesehatan/keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya 

keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder dan tersier terhadap 

klien dengan masalah psikososial dan spiritual serta gangguan jiwa juga 

merupakan focus pada mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik 

secara individu dan dalam konteks keluarga, dan penerapan terapi 

modalitas keperawatan. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam 

memberikan pelayanan / asuhan keperawatan jiwa dan integrasi 

keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. 

28) Keperawatan HIV AIDS 

Mata kuliah ini mempelajari tentang trend issue dan perilaku yang 

berisiko tertular/menularkan HIV AIDS, Pengkajian bio, psiko, sosial 

spiritual dan kultural; pemeriksaan fisik dan diagnostik; tanda dan 

gejala; dan penatalaksanaan pasien dengan HIV AIDS, Prinsip hidup 

dengan ODHA, family centerd pada ODHA dan stigma pada ODHA, 

Prinsip komunikasi konseling pada klien dengan HIV/AIDS, Konseling 

pada klien dengan HIV/AIDS, Prinsip perawatan pada bayi dan anak 

penderita HIV AIDS atau dengan orang tua HIV AIDS, Asuhan 

keperawatan pada pasien terminal illnes (palliative care), Pengkajian 

spiritual dan kultural pada klien dengan HIV/AIDS dan long term care. 

29) Pengembangan diri Islami 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum/pengembangan 

kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa pada semua 

program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dalam perkuliahan ini dibahas materi-materi mengenai Makna, Tujuan, 
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dan Metodologi Memahami Islam, Manusia, Agama, dan Islam. Al-

Qur'an: Sumber Ajaran Islam Pertama, Hadits: Sumber Ajaran Islam 

Kedua, Ijtihad: Sumber Pengembangan Hukum Islam, Keimanan dan 

Ketakwaan, Ibadah: Aspek Ritual Umat Islam, Membangun Keluarga 

Yang Islami, Makanan dan Minuman dalam Islam, Konsep Dasar 

Ekonomi dan Transaksi dalam Sistem Muamalah Islam, Etos Kerja dan 

Entrepreneurship, Akhlak dan Tasawuf, Dakwah dan Amar Ma'ruf 

Nahyi Munkar, Islam dan Isu-Isu Kontemporer, dan Syari'ah, Fiqih dan 

Hukum Islam 

30) Kemuhammadiyahan 

Studi Kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi dapat dikaji melalui 

tiga pendekatan. Pertama, tinjauan historis. Kedua, tinjauan ideologis 

Muhammadiyah. Ketiga, tinjauan struktural.Kehadairan mata kuliah 

Kemuhammadiyahan diharapkan membawa angin segar bagi 

Persyarikatan Muhammadiyah dengan munculnya kader-kader yang 

betul-betul paham tentang Muhammadiyah, sehingga mereka 

diharapkan dapat berkiprah secara maksimal ditengah-tengan 

masyarakat Indonesia dan masyarakat International. 

31) Bahasa Indonesia 

Mata kuliah ini membahas pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia 

akademis sebagai pendukung kemampuan menulis karya ilmiah dan 

kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan 

(EYD). 

32) Keperawatan Medikal Bedah III 

Subjek Mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa 

dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori 

dan persarafan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan 

sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan 

berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik 

seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu 

keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, bedah, 
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nutrisi dan rehabilitasi. Gangguan dari system tersebut meliputi gangguan 

peradangan, kelainan degenerative, trauma, yang termasuk dalam 10 

kasus terbesar baik lokal, regional, nasional dan internasional. Lingkup 

bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap 

klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi Modalitas Keperawatan 

pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. 

33) Keperawatan Anak II 

Subjek Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang 

berfokus kepada anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan 

mulai lahir sampai akhir masa remaja baik dalam keadaan sakit kronis 

dan kondisi terminal serta berkebutuhan khusus, di masyarakat ataupun 

dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang 

bersifat mandiri maupun kolaboratif. Kegiatan belajar mahasiswa 

berorientasi pada pencapaian kemampuan berfikir sistematis, 

komprehensif dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan 

pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta 

mengembangkan sikap profesional (pengembangan soft sklills) melalui 

beberapa model belajar yang relevan. 

34) Keperawatan Kesehatan Jiwa II 

Subjek mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah keperawatan 

jiwa 1. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang asuhan keperawatan pada 

klien yang mengalami gangguan jiwa. Recovery dari gangguan jiwa 

dengan pendekatan holistik dan person-centered care merupakan fokus 

dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan 

dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan. 

Asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus, pengguna NAPZA 

serta korban bencana alam, juga merupakan bahasan pada mata kuliah 

ini. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan 

pelayanan/asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada 

area keperawatan lainnya. 
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35) Keperawatan menjelang ajal dan paliatif 

Mata kuliah ini mempelajari tentang perspektif keperawatan dan konsep 

perawatan paliatif, etik, kebijakan, teknik menyampaikan berita buruk, 

komunikator, kebutuhan psikologis pasien paliatif, manajemen nyeri, 

berbagai macam terapi komplementer, tinjuan agama dan budaya tentang 

penyakit kronik. 

36) Keperawatan Komunitas 1 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kesehatan dan 

keperawatan komunitas, program-program kesehatan/kebijakan 

pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di 

Indonesia, asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait 

isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Mata kuliah ini 

berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan 

berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas terutama terkait 

dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, penyakit 

kronis dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan 

komunitas, serta issue/ kecenderungan yang terjadi; dan atau prasyarat 

untuk mengikuti mata kuliah keperawatan komunitas II. Pengalaman 

belajar meliputi lecture, diskusi (SGD), PjBL, pembahasan kasus dan 

praktikum. 

37) Keperawatan penyakit kronis 

Subjek ini berkontribusi terhadap pemahaman dan praktik siswa dalam 

asuhan keperawatan kronis dan kompleks. Mengingat pengalaman 

penyakit pasien, siswa didorong untuk  terintegrasi dalam  berbagai 

intervensi terapeutik, dampak pedoman klinis dan kebijakan, beragam 

model perawatan di seluruh rangkaian perawatan kesehatan akut dan 

primer, dan kontribusi tim profesional untuk penyampaian perawatan 

kronis dan kompleks. Konsep ini meluas melintasi lintasan perawatan 

dan berbagai konteks pemberian asuhan. Skenario kasus kongruen 

dengan pengalaman penempatan klinis dan bukti koratif digunakan. 

Dengan fokus yang jelas pada perawatan, komunikasi, perawatan yang 
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berpusat pada orang, bekerja dalam kemitraan dan menunjukkan rasa 

hormat Masyarakat Asli, subjek ini menantang siswa untuk berpikir 

secara inovatif untuk memungkinkan hasil kesehatan optimal bagi orang-

orang yang menghadapi tantangan penyakit kronis dan kompleks. 

38) Keperawatan Islami 

Fokus cabang ilmu ini membahas tentang kaidah-kaidah dalam agama 

serta manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang berazaskan pancasila. 

Penerapan ajaran-ajaran agama dalam profesi keperawatan terutama 

dalam hubungannya dengan etika beragama serta penerapan cabang ilmu 

ini dalam melaksanakan tugas sebagai perawat. 

39) Keperawatan Holistik 

Fokus mata kuliah ini adalah tentang pemberian asuhan keperawatan 

yang didasarkan kepada perawatan pasien secara total yang 

mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi dan spiritual 

seseorang. Perawat perlu mempertimbangkan respon pasien terhadap 

penyakitnya dan mengkaji tingkat kemampuan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya. Perawat harus menjadi teman yang 

mendukung dan memotivasi pasien, mendorong pasien agar pasien 

memahami arti kehidupan. 

40) Keperawatan Komunitas II 

Subjek mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas 

dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan 

komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan 

pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemeliharaan 

kesehatan, area-area khusus dalam keperawatan komunitas, meliputi 

keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, 

keperawatan di rumah (homecare), jaminan mutu layanan keperawatan 

komunitas dan isu/kecenderungan dalam keperawatan komunitas, dengan 

penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan 

pemeliharaan kesehatan. Mata kuliah ini berguna dalam memahami 
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berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas terutama terkait 

dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, penyakit 

kronis dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan 

komunitas, serta issue/kecenderungan yang terjadi; Pengalaman belajar 

meliputi lecture, diskusi, pembahasan kasus dan praktikum. 

41) Metodologi Penelitian 

Subjek Mata kuliah ini membahas tentang filsafat ilmu, konsep 

penelitian, perkembangan penelitian keperawatan, proses penelitian, 

dimensi penelitian, prosedur pemilihan uji hipotesis, statistk deskriptif, 

uji hipotesis komparatif, uji hipotesis variabel kategorikal, uji korelasi, 

proposal penelitian, etika penelitian, dan penulisan hasil penelitian. 

42) Keperawatan Gawat Darurat 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan 

keperawatan yang etis, legal dan peka budaya pada klien yang 

mempunyai masalah actual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau 

tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang 

tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan 

mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau 

mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. 

43) Keperawatan Keluarga 

Subjek mata kuliah Keperawatan Keluarga adalah pembahasan tentang 

konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan 

keperawatan keluarga pada tiap tahapan perkembangan keluarga yang 

meliputi pasangan keluarga yang baru menikah, keluarga yang menanti 

kelahiran, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, 

keluarga dengan remaja, keluarga dewasa dan masalahmasalah keluarga 

yang terkait dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Kegiatan 

belajar meliputi ceramah, diskusi dan pembahasan kasus. 

44) Praktik Keperawatan Medikal Bedah 
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Mata kuliah Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah  merupakan  

satu  kelompok  Mata  Kuliah Keahlian  (MKK)  yang  berfokus  pada 

penerapan  asuhan  keperawatan  yang  diajarkan pada  mata  ajar  

Keperawatan  Dewasa  (KD). Fokus  mata  kuliah  ini  adalah  pada  

pemenuhan kebutuhan  klien  dewasa  dengan  gangguan  pada sistem  

pernafasan,  kardiovaskuler,  hematologi, endokrin,  imun,  pencernaan  

dan  perkemihan, muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan 

persarafan.  Penerapan  asuhan  keperawatan  pada Praktik  Klinik  

Keperawatan Medikal  Bedah  ini ditekankan  pada  kemampuan  

membangun  jiwa profesionalisme  mahasiswa,  belajar  reflektif 

(reflective  learning)  dan  kemampuan  dalam memberikan  asuhan  

keperawatan.  Pemberian asuhan keperawatan meliputi membina 

hubungan terapeutik, melakukan  pengkajian keperawatan,  merumuskan  

diagnosis keperawatan  yang  sesuai  dengan  kasus, melakukan  tindakan  

keperawatan  dengan pendekatan tindakan sederhana ke kompleks, dan 

melakukan  evaluasi  yang  sesuai dengan  rencana tindakan. Proses 

pembelajaran dilakukan melalui praktik  klinik  di  Rumah  Sakit,  diskusi  

kasus, presentasi kasus, dan belajar mandiri. 

45) Keterampilan Berkehidupan 

Pokok  bahasan  pada mata  kuliah  ini  di  fokuskan pada  kepribadian  

manusia  khususnya  pengantar ilmu kepribadian yang nantinya 

diharapkan terampil dan bijak dalam menjalani kehidupan, peran 

kepribadian bagi perawat, personality development, penampilan, 

komunikasi, aplikasi kepribadian dalam keperawatan 

46) Keperawatan Kritis 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan 

keperawatan yang etis, legal dan peka budaya pada klien yang 

mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan 

keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan 

mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang 

mungkin terjadi. 
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47) Biostatistik 

Mata ajar ini berfokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip statistik, 

tingkat-tingkat pengukuran, penyajian grafis, ukuran deskriptif dari 

ringkasan statistik, disperse dan asosiasi statistika inferensial, tes hipotesa 

dan aplikasi dalam menafsirkan literatur riset keperawatan. 

48) Keperawatan Gerontik 

Fokus mata ajar keperawatan gerontik adalah membahas konsep dasar 

keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik dan asuhan 

keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapannya 

pada asuhan keperawatan gerontik melingkupi pembahasan mengenai 

kebutuhan bio, psiko, social dan spiritual pada lanjut usia dengan sasaran 

individu, keluarga dan kelompok/komunitas. Pembahasan mata ajar ini 

meliputi teori dan praktikum laboratorium dalam pemenuhan kebutuhan 

klien lanjut usia dengan gangguan bio, psiko, social dan spiritual. Proses 

pembelajaran mata kuliah gerontik ini diarahkan agar mahasiswa 

memperoleh kemampuan dalam melakukan asuhan keperawatan yang 

meliputi melakukan pengkajian, menentukan diagnosa yang sesuai, 

merencanakan intervensi keperawatan, melakukan tindakan keperawatan 

di laboratorium dan melakukan evaluasi dan dokumentasi pada berbagai 

contoh kasus gangguan kebutuhan dasar lansia. Proses pembelajaran 

pada mata ajar ini dilakukan melalui teori dan praktikum laboratorium 

kampus. 

49) Keperawatan Bencana 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep, jenis, klasifikasi, dan 

karakteristik bencana, dampak bencana terhadap kesehatan, prinsip 

penanggulangan kedaruratan bencana, persiapan bencana, penilaian 

sistematis, tindakan-tindakan keperawatan selama fase bencana, 

perawatan psikososial dan spiritual bagi korban bencana, perawatan bagi 

populasi rentan, aspek etik dan legal pada bencana, perlindungan bagi 

petugas, pendekatan interdisiplin, pemulihan pasca bencana, dan 

penerapan evidence based practice dalam keperawatan bencana. 
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Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan 

berfikir kritis, sistematis, dan komprehensif dalam mengaplikasikan 

konsep keperawatan bencana dengan pendekatan holistik, etis, dan peka 

budaya. 

50) Manajemen Keperawatan 

Fokus mata kuliah ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok 

perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat 

memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan 

keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit (RS) dan masyarakat 

sesuai standar nasional dan internasional. Aspek penting yang harus 

menjadi perhatian adalah kemampuan bekerja sama dalam mencapai 

tujuan organisasi. Konsep dasar peran dan fungsi manajemen dibahas 

secara bertahap dalam setiap pertemuan. Pembahasan ditekankan pada 

implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Proses 

pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa 

diskusi (berbasis pertanyaan dan masalah), presentasi, role play, bedsite 

teaching, dan belajar berdasarkan hasil studi lapangan digunakan selama 

satu semester agar mencapai kemampuan kognitif 6 dan afektif 5. 

51) Skripsi 

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah implementasi dari metodologi 

penelitian yang mewajibkan mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah 

keperawatan yang harus diselesaikan dengan penelitian, membuat 

proposal penelitian melakukan ujian proposal, dengan menggunakan 

metodologi penelitian, melakukan penelitian dan untuk menyelesaikan 

pada tahapan akhir penelitian mahasiswa harus melakukan ujian akhir 

skripsi. 

52) Perawatan Luka 

Fokus mata kuliah ini adalah pada pemahaman konsep dan teori 

perawatan luka,  Perawat dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan yang adekuat dan berkompeten terkait dengan proses 
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perawatan luka. Kegiatan pembelajaran meliputi metode ceramah diskusi 

dan praktikum. 

53) Accupressure 

Mata kuliah  Akupresur merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang 

bertujuan memberikan keterampilan dan bekal kepada mahasiswa saat 

terjun langsung ke masyarakat. Mata kuliah Akupresur  berfokus dalam 

pengajaran teknik pemberian terapi  dengan menekan  titik  di  bagian  

tubuh  yang merupakan  jalur meridian  (saluran  dalam  tubuh  yang  

dilewati  energi Chi)  dengan  penekanan menggunakan tangan,  terutama  

jempol,  sehingga  dengan  penekanan  tersebut  akan  mempengaruhi  

Chi (energi),  Xie  (darah)  dan  organ-organ  tubuh  baik  organ  padat  

(Cang)  dan  organ  berongga (Fu),  sehingga  keseimbangan  panas-

dingin  tubuh  bisa  harmonis,  daya  tahan  tubuh meningkat, seingga 

patogen penyakit bisa ditangani oleh imunitas tubuh tersebut (Wei Chi) 

54) Pain Management 

Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mampu 

menerapkan manajemen nyeri dengan benar. Pembahasan meliputi 

Konsep nyeri, teori pengontrolan nyeri, manajemen nyeri farmakologis, 

manajemen nyeri non farmakologis, assessmen nyeri,manajemen nyeri 

akut, manajemen nyeri kronik, manajemen nyeri pada pediatrik, serta 

manajemen nyeri pada geriatr 

55) Herbal  

Mata kuliah  Herbal merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang 

bertujuan memberikan keterampilan dan bekal kepada mahasiswa saat 

terjun langsung ke masyarakat. Mata kuliah ini berfokus mempelajari 

hal-hal yang berkaitan dengan tumbuhan obat serta obat herbal dengan 

segala aspeknya, utamanya dalam segi botani, farmakognosi, fitokimia, 

dan farmakologi dalam pemeliharaan kesehatan serta pengobatan. 

56) Homecare 

Mata ajar  ini membahas konsep Home Care yang merupakan  salah  satu  

bentuk  praktek  mandiri keperawatan  dengan  memberikan  kunjungan 
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rumah,  yang  dilaksanakan  untuk  membantu individu,  keluarga  dan  

masyarakat  mencapai kemandirian  dalam  menyelesaikan  masalah 

kesehatan yang mereka hadapi. 

57) Nursepreneurship 

Mata  ajar    ini  membahas  tentang    konsep  dasar entrepreneur  

meliputi:  menumbuhkan  minat berwirausaha,  berbagai  macam  tipe  

wirausaha, berbagai macam profil wirausaha, sifat yang perlu dimiliki  

wirausaha,  kreativitas  dan  inovasi, kepribadian,  temperamen  dan  

watak, meningkatkan  produktivitas  usaha  melalui motivasi,  jalan  

menuju  wirausaha  sukses, kepemimpinan,  rencana  pemasaran,  

perencanaan usaha, etika wirausaha. 

 

B. PROGRAM PROFESI NERS 

1. Sejarah Profesi Ners 

Program Pendidikan Profesi Ners Universitas Muhammadiyah Surakarta 

didirikan berdasarkan Ijin Operasional : Dirjen Dikti 267/D/O/2005 tanggal 

31 Desember 2008 adalah Program Pendidikan Profesi Keperawatan yang 

dilaksanakan setelah tahap akademik. Artinya program ini diperuntukkan 

bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program S1 Keperawatan. 

Pendidikan profesi ners merupakan tahap proses adaptasi sebagai profesi 

keperawatan untuk dapat menerima pendelegasian kewenangan secara 

bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan 

pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat 

keputusan legal etik, serta menggunakan hasil penelitian terkini yang 

berkaitan dengan keperawatan. Metode pembelajaran yang digunakan 

adalah metode pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa / student 

centered learning, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari selama proses akademik, 

dapat mengembangkan karakter mahasiswa, memanfaatkan media sebagai 

sumber pembelajaran, dan dapat mengembangkan ilmu dengan cara 

pendekatan interdisipliner. Kurikulum mengacu kepada kurikulum yang 
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dikeluarkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) pada 

tahun 2010 dimana untuk pencapaian kompetensi dilaksanakan dengan 

masa studi selama 2 (dua) semester dan dengan beban studi sebesar 36 SKS. 

 

2. Visi dan Misi Profesi Ners 

 

a. Visi  

Menjadi pusat pendidikan Ners dan pengembangan IPTEKS di bidang 

keperawatan yang islami dan unggul di Nasional dalam bidang 

keperawatan penyakit kronis di tahun 2029. 

b. Misi 

Dalam mengembangkan dirinya, Program Studi Keperawatan Fakultas 

Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki misi 

sebagai berikut : 

1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang 

keperawatan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (integrated) yang 

berdampak positif pada terwujudnya masyarakat utama 

2) Menyelenggarakan pendidikan professional yang berkualitas, 

berkesinambungan dan terpadu guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

tenaga keperawatan yang kompeten di tingkat Nasional dalam bidang 

keperawatan kronis berdasarkan nilai – nilai islam 

 

3. Profil Lulusan 

Menjadi perawat islami dan unggul dalam care provider, communicator, 

educator dan health promotor, manager dan leader, researcher pada 

penguasaan dan penerapan ipteks terutama perawatan penyakit kronis. 
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Pendahuluan Profesi Nurse 

1. Deskripsi 

Program Profesi Ners terdiri dari dua tahap yang bersifat sekuensial yaitu 

tahap program akademik yang menekankan pada pemberian landasan akademik 

yang kokoh dan tahap Profesi yang merupakan proses profesional lanjutan dari 

tahap akademik yang berfokus pada clinical practice. Proses profesional yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa Profesi Ners FIK UMS akan berlandaskan tujuan 

institusi yaitu menjadi pusat pendidikan dan pengembangan IPTEKS di bidang 

keperawatan yang islami. 

Program Profesi Ners merupakan lanjutan tahap akademik pada pendidikan 

sarjana keperawatan. Artinya, tahap ini dilaksanakan setelah menyelesaikan 

program sarjana keperawatan dengan beban studi 36 SKS (mengacu pada 

PERMENDIKBUD RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT Pasal 17 ayat 2 poin 

e dan Kurikulum AIPNI pada target pencapaian level 7). Program Profesi Ners 

merupakan tahapan proses adaptasi profesi untuk dapat menerima pendelegasian 

kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional, 

memberikan pendidikan kesehatan menjalankan fungsi advokasi pada klien, 

membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang 

berkaitan dengan keperawatan.  

Profesi menjadi syarat untuk menjadi perawat profesional, sehingga Program 

Profesi Ners menjadi wajib bagi mahasiswa reguler yang telah selesai menempuh 

pendidikan sarjana keperawatan, intitusi pendidikan sebagai penyelenggara 

pendidikan bertanggungjawab terhadap lulusan untuk memfasilitasi dan 

meluluskan sampai dengan pendidikan Profesi Ners. 

 

2. Tujuan 

Profesi Ners bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk mampu 

melaksanakan fungsi dan peran sebagai Ners. Hal ini sesuai dengan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi 

(SNPT) bahwa program pendidikan Profesional bertujuan untuk menyiapkan 
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peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan Profesional 

dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan atau 

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Sehingga peserta 

didik diharapkan memiliki sikap dan kemampuan profesional untuk : 

1. Menerapkan  konsep,  teori  dan  prinsip-prinsip  ilmu  keperawatan  yang 

telah didapatkan saat menempuh program pendidikan sarjana keperawatan 

(S.Kep) dalam  melaksanakan pelayanan dan atau asuhan keperawatan kepada 

individu, keluarga dan masyarakat. 

2. Melaksanakan pelayanan dan atau asuhan keperawatan dari masalah yang  

sederhana  sampai  masalah  yang  kompleks  secara  tuntas, melalui proses 

keperawatan, yaitu:  

a. Pengkajian 

Mengkaji status kesehatan, pemeriksaan fisik dan mengkaji kebutuhan 

dasar individu, keluarga, dan  masyarakat  dalam  aspek  bio-psiko-sosio-

kultural-spiritual  dari berbagai sumber yang tersedia  

b. Penetapan diagnosa keperawatan 

Merumuskan prioritas masalah keperawatan berdasarkan hasil pengkajian 

yang telah dilakukan kepada individu, keluarga dan masyarakat. 

c. Perencanaan tindakan  keperawatan 

Merencanakan rangkaian tindakan keperawatan dalam upaya memenuhi 

kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dan mengatasi masalah 

keperawatan berdasarkan prioritas masalah yang telah ditetapkan.  

d. Implementasi keperawatan 

Melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan perencanaan tindakan 

keperawatan yang telah disusun. 

e. Evaluasi 

Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dan seluruh proses pada asuhan  

keperawatan,  serta  merencanakan  dan  melaksanakan tindak lanjut yang 

diperlukan. 
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f. Mendokumentasikan  seluruh  proses  keperawatan  secara  sistematis dan 

memanfaatkannya dalam upaya  meningkatkan kualitas asuhan 

keperawatan. 

 

3. Kuliah Kepaniteraan Umum 

Kuliah kepaniteraan umum merupakan tahap pembelajaran transisional yang berupa 

serangkaian kegiatan prasyarat non kurikuler untuk menempuh jenjang pendidikan 

Profesi Ners. 

a. Tujuan 

Kepaniteraan umum bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa yang sudah lulus 

sarjana keperawatan dan akan memasuki program pendidikan Profesi, yang 

meliputi pelatihan ketrampilan klinis  dasar di  laboratorium ketrampilan Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

b. Ruang Lingkup 

Standar Kuliah Kepaniteraan merupakan tahap pembelajaran transisional yang 

berupa serangkaian kegiatan prasyarat non kurikuler untuk menempuh jenjang 

pendidikan Profesi. Dalam kegiatan ini selain berfokus pada pelatihan 

ketrampilan klinis mahasiswa juga dibekali tentang etik, nilai-nilai amalan 

keislaman dan pemahaman segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan 

program Profesi Ners sehingga selama praktik dirumah sakit mahasiswa mampu 

menunjukan nilai-nilai keislaman sesuai dengan visi program studi keperawatan. 

c. Pelaksanaan 

Kuliah kepaniteraan umum (PANUM) diselenggarakan pada saat sebelum 

mahasiswa Profesi Ners masuk klinik secara umum panum dibedakan menjadi 

dua macam. Pertama, Panum secara umum sebagai syarat mengikuti program 

Profesi Ners yaitu sebelum masuk stase keperawatan dasar dan yang kedua, 

dilaksanakan disaat mahasiswa menjalani program Profesi Ners diantara putaran 

rotasi  klinik tiap stase.  

Selama mengikuti panum mahasiswa menjalani kegiatan yang meliputi kuliah 

mini, diskusi/tutorial klinik, bedside teaching, praktikum dan skills lab. Dalam 

panum mahasiswa belajar tentang kasus–kasus klinik melalui diskusi kelompok 
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kecil dan ketrampilan diagnostik fisik dengan pasien simulasi atau probandus, 

audiovisul/video, dan cara membuat  referat yang berbasis Evidence Based 

Nursing (EBN), dan lain-lain.  

d. Ujian Pra Klinik 

Ujian pra klinik dilaksanakan pada saat akhir kegiatan panum dengan metode 

OSCE (Objective Structure Clinical Examination). Materi OSCE meliputi 

penilaian psikomotor, kognitif dan afektif dengan 12 prasat sesuai ketentuan 

AIPNI. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian pra klinik akan melaksanakan 

praktek sesuai dengan perencanaan dan jadwal praktik klinik Profesi Ners yang 

disusun oleh pengelola program Profesi Ners.  

Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian pra klinik maka mahasiswa wajib 

mengkuti ujian ulang.  Ujian ulang dilakukan jika mahasiswa tidak dapat 

memenuhi nilai minimal. Pengulangan dilakukan sebanyak maksimal dua kali, 

dengan sebelumnya mahasiswa mendapat bimbingan. Jika setelah dilakukan ujian 

ulang sebanyak maksimal dua kali mahasiswa masih belum dapat mencapai nilai 

minimal, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus panum dan tidak di ijinkan 

praktek dirumah sakit. 

e. Kegiatan Pra Pendidikan 

Selain mengikuti ujian pra klinik oleh institusi penyelenggara pendidikan, 

mahasiswa Profesi juga wajib mengikuti kegiatan pra pendidikan ( Pradik ) yang 

diselenggarakan oleh rumahsakit sebagai tempat mahasiswa melakukan praktek 

keperawatan. Pradik dilaksanakan sebelum mahasiswa melaksanakan rumah 

sakit dengan waktu selama dua hari, selama pradik mahasiswa mendapatkan 

materi tentang  

1) Patient safety  

2) Pencegahan dan pengendalian infeksi 

3) Komite Keselamatan pasien 

4) Rekam medis  

5) Pemeriksaan fisik dasar  

6) Basic life support teori dan praktek  
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7) Etika dalam pelayanan  

4. Tempat Pelaksanaan Praktek Profesi Ners 

Tempat Praktek Klinik Profesi terdiri dari : 

a. Rumah Sakit Tipe A  

b. Rumah Sakit Tipe B 

c. Rumah Sakit Jiwa  

d. Panti Wredha 

e. Puskesmas 

f. Desa Binaan  

5. Lama Studi 

Lama studi untuk program Profesi Ners adalah 2 semester dengan batas maksimal 

4 semester 

6. Tata Tertib Dan Penggunaan Seragam Praktik Profesi Ners 

Selama praktik Profesi Ners, mahasiswa harus menggunakan seragam Profesi 

Ners untuk praktek klinik dan komunitas yang telah ditentukan oleh Program 

Studi Keperawatan serta mematuhi dan mengikuti tata tertib praktik, baik ketika 

praktik klinik maupun komunitas. 

7. Beban Studi Dan Tahap Pelaksanaan Praktek Klinik Profesi Ners 

Sebelum mahasiswa masuk praktik klinik diadakan persamaan persepsi antara 

koordinator dan pembimbing akademik dengan preceptor di klinik untuk setiap 

stase. Pelaksanaan praktik klinik profesi diaplikasikan sesuai jumlah sks yaitu 36 

sks. Pada semester pertama mahasiswa menempuh 18 sks dan pada semester 

berikutnya mahasiswa menempuh 18 sks.  Pelaksanaan praktik Profesi Ners 

dilakukan dalam dua periode yang terdiri dari: 2 semester. Semester pertama 

meliputi: Praktik Klinik Keperawatan Dasar, Keperawatan Anak, Keperawatan 

Maternitas, Keperawatan Medical Bedah, dan Keperawatan Jiwa. Pada semester 

kedua meliputi: Praktik klinik Manajemen Keperawatan, Keperawtan Gadar, 

Keperawtan Komunitas –Keluarga, Keperawaan Gerontik dan Keperawatan 

Kronis. 

 



61 

 

Tabel 1. Distribusi Sebaran Mata Kuliah Profesi Ners 

Semester Gasal 

No. 
Kode 

Mata Kuliah 
Mata Kuliah SKS 

1 Ns.101303 Praktik Keperawatan Dasar 
(Fundamental of Nursing Practice) 

3 

2 Ns.102306 Praktik Keperawatan Medikal Bedah 
(Medical Surgical Nursing Practice) 

6 

3 Ns.103303 Praktik Keperawatan Anak (Pediatrics 
Nursing Practice) 

3 

4 Ns.104303 Praktik Keperawatan Maternitas 
(Maternity Nursing Practice) 

3 

5 Ns.105303 Praktik Keperawatan Jiwa (Psychiatrics 
Nursing Practice) 

3 

    TOTAL SKS 18 

 

Semester Genap 

No. 
Kode 

Mata Kuliah 
Mata Kuliah SKS 

1 Ns.201302 Praktik Manajemen keperawatan (Nursing 
Management Practice) 

2 

2 Ns.202303 Praktik Keperawatan Gadar dan kritis 
(Nursing Emergency and Critical Care 
Practice) 

3 

3 Ns.203302 Praktik Keperawatan Gerontik (Gerontic 
Care Nursing Practice) 

2 

4 Ns.204305 Praktik Keperawatan Keluarga dan 
Komunitas (Community & Family Nursing 
Practice) 

5 

5 Ns. 205306 Praktika Senior (Advanced Nursing 
Practice) 

6 

    TOTAL SKS 18 
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8. Metode Pembimbingan 

Model bimbingan ini merupakan sistem dan proses melimpahkan kewenangan 

secara bertahap dari para preseptor   kepadMea mahasiswa. Setiap ruang yang 

dilalui mahasiswa harus memiliki pembimbing  yang berperan sebagai 

preseptor. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi dewasa dan matang 

dalam profesionalisme keperawatan sehingga ketika lulus mampu menjadi 

profesional sejati. Pada  program  pendidikan  ners  ini proses belajar 

merupakan proses dua arah. Mahasiswa   memiliki   akuntabilitas   sendiri   

karena   preseptor   tidak memiliki akuntabilitas untuk mewakili mahasiswa. 

9. Koordinator Pembimbing Klinik 

Selama praktik mahasiswa dibimbing oleh pembimbing akademik dan 

preseptor. Setiap mata kuliah (stase) terdapat koordinator pembimbing klinik 

yaitu dosen dari institusi pendidikan yang mengkoordinir mata kuliah (stase) 

tersebut, dan setiap ruang yang dialui mahasiswa praktik klinik akan ada 

preseptor. 

10. Evaluasi Pembelajaran 

Alat ukur penentuan kelulusan mahasiswa yang menjalani praktik klinik dan 

waktu pelaksanaannya dilakukan secara berkala yaitu  selama  praktik   dan  

di akhir setiap praktik klinik pada stase masing-masing. 

1. Jenis Evaluasi  

a. Evaluasi Tertulis 

b. Presentasi 

c. Laporan 

d. Case study 

e. DOPS (Direct Observation Of Procedural Skill) 

f. Look Book 

g. Responsi  

11. Remidiasi 

Program pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa Profesi Ners yang 

belum mencapai batas minimal nilai evaluasi pada salah satu aspek evaluasi 

pembelajaran dalam satu stase Praktik klinik keperawatan. 
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Pelaksanaan remedial dilaksanakan pada akhir dari rangkaian stase yang telah 

dilewati atau pada akhir semester genap, lahan praktik dan waktu untuk 

pelaksanaan remedial ditentukan oleh pihak koordinator Profesi Ners, lama 

waktu pelaksanaan remedial sesuai nilai evaluasi yang diperoleh mahasiswa. 

12. Kelulusan Akhir 

Mahasiswa dinyatakan lulus program profesi ners setelah dinyatakan lulus  

disemua stase, dan sudah memenuhi semua persyaratan administratif. Setelah 

dinyatakan lulus mahasiswa berhak mengikuti prosesi angkat sumpah serta 

penyerahan ijazah dan transkrip nilai. 

13. Uji Kompetensi (UKOM) 

Semua mahasiswa yang dinyatakan lulus dan tercatat di PDPT Dikti wajib 

mengikuti ujian kompetensi difasilitasi oleh pengelola Profesi Ners yang 

diselenggarakan oleh Asosiasi Institusi Profesi Ners Indonesia (AIPNI) di 

bawah wewenang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(KEMENRISTEKDIKTI). 

 

C. DOSEN PRODI KEPERAWATAN 

1. Dosen Tetap Progdi 

No Nama NIDN Nomor Telp Alamat 

Rumah 

1 Arum 

Pratiwi.,S.Kp.,M.Kes 

0620106801 081329129860 Jln. Arjuna II 

no.3B Griya 

Gumpang 

Baru 

2 Sulastri.,S.Kp.,M.Kes 0624066701 081329939699 Jln Brotoseno 

No.31-34, 

Gumuk Sari Rt 

03/05 

Pucangan 
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Kartosuro 

3 Irdawati 

.,S.Kep.,Ns.,M.Si.Med 

0618057001 08122635437 Jln.Sereh 

No.41A 03/15 

Sagoten 

Pajang 

Surakarta 

4 Arina 

Maliya.,S.Kep.,Ns 

.,M.Si.Med 

0613107102 082135216235 

 

Perum Jiwan  

02/06 Jiwan 

Ngemplak 

Kartasura 

5 Agus Sudaryanto, 

S.Kep., Ns., M.Kes 

0611057601 08121525672 Perum 

panorama 

indah no.14 

09/03 

Gumpang, 

Kartasura 

7 Fahrun Nur Rosyid, 

S.Kep., Ns., M.Kes 

009107501 08123183523 

 

Jln. Nuri 

no.9A Perum 

Gumpang 

agung I 03/04 

Kartasura 

8 Siti Arifah, S.Kp., 

M.Kes 

0606277801 

 

08121505443 Kaliyoso Rt.04 

Jetis 

Karangpung 

Kalijambe 

Sragen 

9 Supratman, S.KM., 

PHD 

0617066801 089509568244 Perum 

banyuanyar 

03/08 
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Banjarsari 

10 Okti Sri Purwanti, 

S.Kep., M.Kep., Ns., 

Sp.Kep.M.B 

0018107302 081328068561 Perum 

panorama 

indah no.14 

09/03 

Gumpang, 

Kartasura 

11 Arif Widodo, S.ST., 

M.Kes 

0605066901 082164272436 Kuyudan 

03/05 

Makamhaji, 

Kartasura 

12 Abi Muhlisin, S.KM., 

M.Kep 

0605016801 087812980666 

 

Jln Arjuna II 

no.A8 Griya 

Gumpang 

Baru 

13 Vinami Yulian, 

S.KEP., Ns., 

M.Sc.Nursing 

0626078603 082225836914 Jln. Bangun 

mulyo 01 

Waru 

14 Winarsih Nur, S.Kep., 

Ns., ETN., M.Kep 

0605067502 081381015860 

 

Keputren 

08/XIII 

Kartasura 

Sukoharjo 

15 Kartinah, 

S.Kep.,MPH. 

 

0618127401 

 

08139368200 Ngepakan Rt 

02/Rw02 Joho 

Sukoharjo 

16 Wachidah Yuniartika, 

S.Kep, Ns.,M.Kep. 

0627018702 085229244223 Krangkungan 

Rt 04 Rw 06 
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 Perumahan 

Gagaksipat  

Ngemplak 

Boyolali 

17 Dian Hudiawati, 

S.Kep, Ns.,M.Kep. 

 085697521219 Ngroto Rt 16 

Sumberejo 

Mondokan 

Sragen 

19 Dr. Faizah Betty R, 

S.Kep, M.Kes 

0604037303 081329254295 Mijahan  RT 

07/02 

Kwangen 

Gemolong 

Sragen 

20 Enita Dewi. 

S.Kep,Ns., MN 

0609048003 085283944875 Pingit JT I/ 

226 

Yogyakarta 

21 Dian Nur W, S.Kep., 

Ns, M.Kep 

 081548614358 Widorosari Rt. 

4, Rw. 7 

Pucangan 

Kartasura 

22 Ekan Faozi, S.Kep., 

Ns 

 085649243471 Dsn 

Karangdaung 

RT 4,Rw 3 

Desa 

Bonomerto 

Kec. Suruh 

Semarang 
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23 Tomy Adi P, S.Kep., 

Ns 

0607058203 081393394540 Jln Walet 

Raya No.12 

Kerten 04/02 

Laweyan 

Surakarta 

24 Ns. Beti Kristinawati., 

M.Kep., Sp.Kep.M.B 

 082137266023 Perumahan 

Tegalyoso 

Indah No. B. 

11 Klaten 
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IV. Sarana Dan Prasarana 

 

 

 

 

 

PERPUSTAKAAN 
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MINI HOSPITAL 
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LABORATORIUM MIKRO 

LABORATORIUM KOMPUTER 
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MESJID 

GEDUNG INDUK 
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GREEN CAMPUS 
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A. Kerja Sama Progdi Keperawatan UMS 

1. Kerja sama dalam Negri 

No Nama Rumah Sakit Kualifikasi Kualifikasi 

Pembimbing 

Klinik 

Keberadaan 

MoU 

1 RSUD dr. Moewardi 

Surakarta 

A S.Kep., Ns 2014-2017 

2 RSO Prof. Soeharso 

Surakarta 

A S.Kep., Ns 2014-2017 

3 RSUD Sukoharjo B S.Kep., Ns 2014-2017 

4 RSUD Sragen B M.Kep dan 

S.Kep., Ns 

2014-2017 

5 RSJD Surakarta B S.Kep., Ns 2015-2018 

6 Puskesmas  S.Kep., Ns  

7 Panti Wredha  S.Kep., Ns  

8 Rumah bersalin  S.Kep., Ns  

9 Desa Binaan  S.Kep., Ns  

 

2. Kerja sama Luar negri 

No 

Nama 

Lembaga/Badan/Organisasi/Kant

or/Instansi/Perusahaan/Perguruan 

Tinggi Mitra 

Bentuk 

Kerjasama 

Tanggal & Bulan 

Mulai Kerjasama 
Luaran Kerjasama 

1 Khon Khen University  Magang 

mahasiswa 

pada 

pembelajara

8 Februari sd 

5 Maret 2016 

Peningkatan 

knowledge dan 

skill keperawatan 

medical surgical 
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n medical 

surgical 

nursing 

2 Charles Darwin University Magang 

dosen di 

laboratorium 

keperawatan 

tentang ujian 

OSCA 

12 sampai 24 

November 

2016 

Aplikasi 

pengembangan 

dan peningkatan 

model ujian 

OSCA, seperti 

pelatihan 

probandus 

3 Leed University Inggris Student 

outbound 

dan inbound 

  

4 Chengkung University 

Thaiwan 
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V. PROFIL DOSEN KEPERAWATAN 

 

 

 

 

 

 

 

Arum Pratiwi, S.Kp., M.Kes 

Arina Maliya S.Kep., 

Ns., M.Si., Med 

Sulastri.,S.Kp.,M.Kes 
Irdawati, 

S.Kep.,Ns.,M.Si.Med 

DR. Faizah Betty R. A., 

S.Kep., M.Kes Kartinah.,S.Kep.,MPH 

Wachidah 

Yuniartika.,S.Kep.,Ns.,M.Kep 

Enita Dewi, S.Kep., 

Ns., MN 

 

Winarsih Nur, S.Kep., 

Ns., ETN., M.Kep 
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Vinami Yulian, S.Kep., 

Ns., M.Sc 
Siti Arifah, S.Kp., M.Kes Okti Sri Purwanti, S.Kep., 

M.Kep., Ns., Sp.Kep.M.B 

Dian Hudiawati, S.Kep, 

Ns.,M.Kep. 

Endang Zulaicha S, 

S.Kp., M.Kep 

Dian Nur W, S.Kep., Ns, 

M.Kep 

Ns. Beti Kristinawati, 

M.Kep., Sp.Kep.M.B 

Agus Sudaryanto, S.Kep., 

Ns., M.Kes 

Fahrun Nur Rosyid, 

S.Kep., Ns., M.Kes 
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Abi Muhlisin, S.KM., 

M.Kep 

Arief Wahyudi 

Jadmiko.,S.Kep.,Ns.,M.Kep 
Ekan Faozi, S.Kep., Ns Tomy Ady Prasetyo, 

S.Kep., Ns 

Supratman, S.KM., PHD Arif Widodo, S.ST., M.Kes 
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