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KATA PENGANTAR 

 
Buku Pedoman Pendidikan Tahun Akademik 2020/2021 disusun dengan tujuan 

untuk menyampaikan informasi proses belajar mengajar di Program Studi Sarjana 

Keperawatan Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu 

berkembang, maka pedoman pendidikan diberlakukan per tahun akademik, sehingga 

penyesuaian dan pembaharuan pedoman pendidikan akan selalu dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Beberapa esensi yang terdapat di dalam buku 

ini antara lain adalah Landasan Hukum Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Sistem 

Pendidikan, Pelaksanaaan Pembelajaran, Evaluasi Keberhasilan, serta Penunjang 

Keberhasilan Studi. Buku ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika yang meliputi 

dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan serta semua pihak yang terkait yang terlibat 

dalam penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Sarjana Keperawatan Jurusan 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.  

Demikian, kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya 

sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi Sarjana 

Keperawatan Jurusan Keperawatan Universitas Brawijaya. 

 
 
 
 

Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan, 
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    Ns. Tony Suharsono, M.Kep. 
          NIP. 198009022006041003  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. SEJARAH 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertambahnya 

tuntutan masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu pelayanan 

kesehatan khususnya dalam bidang keperawatan, maka perlu adanya peningkatan sumber 

daya tenaga keperawatan. Peningkatan mutu tenaga keperawatan dapat dilakukan melalui 

program pendidikan Sarjana (S-1) yang terbagi dalam tahap akademik dan profesi. Sesuai 

dengan SK Dirjen Dikti Nomor 236/Dikti/Kep/1999 tanggal 16 Juni 1999 Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan Program Studi 

Pendidikan S-1 Keperawatan dan di tahun 2007 berdasarkan SK Rektor No.224/SK/2007 

Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) berubah menjadi Jurusan Keperawatan. 

Program Studi Pendidikan S-1 Keperawatan seiring waktu berkembang tidak hanya 

menerima mahasiswa yang berasal dari lulusan DIII/DIV tapi juga menerima mahasiswa yang 

berasal dari SMA/MA atau membuka program A. Kronologis perkembangan penerimaan 

mahasiswa Pendidikan S-1 Keperawatan Universitas Brawijaya: 

1. Pada Tahun 1999 PSIK menerima mahasiswa baru dari lulusan DIII/D IV, yang 

dinamakan Alih Program/Program B. 

2. Pada Tahun 2001/2002 PSIK juga menerima mahasiswa baru dari lulusan SMA, yang 

dinamakan Program A/Program Reguler. 

3. Pada Tahun 2006/2007 PSIK membuka kelas rumah sakit, dimana mahasiswa baru 

berasal dari pegawai RSSA, lulusan D3/D1 yang merupakan kerjasama antara PSIK 

dengan RSSA. 

4. Pada Tahun 2009/2010 Jurusan Keperawatan membuka kelas rumah sakit, 

mahasiswa baru berasal dari pegawai RSUD Wlingi (sebagai RS jejaring), lulusan 

D3/D4 merupakan kerjasama Jurusan dengan RS Wlingi. 

5. Pada Tahun 2011/2012 Jurusan Keperawatan membuka kelas Kediri, yang 

merupakan bentuk partisipasi terhadap program Rektor UB untuk menjaring 
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mahasiswa dari daerah Kediri dan sekitarnya (Tulungagung, Trenggalek, Kertosono). 

Mahasiswa baru berasal dari lulusan SMA. 

Tanggal 19 Mei 2011 Jurusan Keperawatan Universitas Brawijaya memperoleh mandat 

dari Dirjen Dikti melalui SK No. 716/E/T/2011 untuk menyelenggarakan Program Magister 

(S2). Pada tahun ajaran 2011/2012 Jurusan Keperawatan menerima mahasiswa baru 

Program Magister (S2) Keperawatan peminatan Keperawatan Gawat Darurat. Dilanjutkan 

pada tahun ajaran 2013/2014 dibuka kekhususan peminatan baru dengan menerima 

mahasiswa baru Program Magister (S2) Keperawatan peminatan Keperawatan Jiwa. 

Kemudian pada tahun 2019/2020, Program Magister (S2) Keperawatan membuka 3 program 

peminatan baru yaitu Program Magister (S2) Keperawatan peminatan Keperawatan 

Komunitas, Program Magister (S2) Keperawatan peminatan Manajemen Keperawatan dan 

Program Magister (S2) Keperawatan peminatan Keperawatan Medikal Bedah. 

 

B. VISI, MISI DAN DASAR TUJUAN PENDIDIKAN 

1. Visi 

Menjadi Institusi Pendidikan Keperawatan yang unggul dan berstandar internasional 

dalam bidang chronic care di tatanan klinik dan komunitas pada tahun 2025. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan berstandar nasional dan 

internasional serta berdaya saing yang unggul dalam bidang chronic care. 

b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

menunjang pelayanan keperawatan dalam bidang chronic care. 

c. Mengembangkan kerjasama aktif baik di dalam dan di luar negeri untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

d. Mencetak perawat profesional, responsif, inovatif, kreatif, dan berkepribadian 

luhur. 

3. Dasar Pendidikan 
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Penyelenggaraan Pendidikan di Program Studi Sarjana keperawatan Jurusan Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan penerapan 

Kurikulum Pendidikan Ners (Kurikulum Inti Pendidikan Ners Indonesia 2017) Tahun 

Akademik 2019/2020 berdasarkan atas: 

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 tahun 

2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 

Hasil Belajar Mahasiswa. 

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 tahun 

2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi. 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan. 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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12. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/HK/2019 tentang 

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Nomor 209/B/HK/2019 tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem 

Verifikasi Ijazah Secara Elektronik menjelaskan pengertian Nomor Ijazah Nasional 

13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 35 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya Dalam Masa Dan Pasca-

Pandemi Covid-19 

14. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya tahun akademik 2020/2021. 

 

C. DASAR, ASAS DAN PRINSIP PENDIDIKAN 

1. Dasar dan Asas 

Pendidikan di Program Studi Sarjana keperawatan Fakultas Kedokteran UB 

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun asas 

pendidikan di Program Studi Sarjana keperawatan Fakultas Kedokteran UB adalah: 

a. Kebenaran ilmiah; 

b. Penalaran; 

c. Kejujuran; 

d. Keadilan; 

e. Manfaat 

f. Kebajikan; 

g. Tanggung jawab; 

h. Kebhinnekaan; dan 

i. Keterjangkauan 

2. Tujuan Pendidikan Program Studi 

Pendidikan Program Studi Sarjana keperawatan Fakultas Kedokteran UB  

bertujuan:  
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a. Menghasilkan lulusan Ners Profesional yang mampu bersaing di tingkat Nasional 

dan internasional dengan unggulan gawat darurat dan dilandasi oleh nilai-nilai 

universal. 

b. Menghasilkan lulusan Ners Profesional yang berjiwa entrepreneur. 

c. Menghasilkan penelitian yang bermutu dengan pendanaan hibah yang berasal 

dari Dalam dan Luar Universitas Brawijaya. 

d. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat. 

e. Menghasilkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri. 

3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 

Pendidikan di Program Studi Sarjana keperawatan Fakultas Kedokteran UB 

diselenggarakan dengan prinsip: 

a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; 

b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan 

kesatuan bangsa; 

c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi 

sivitas akademika; 

d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat; 

e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam 

pembelajaran; 

f. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan 

lingkungan secara selaras dan seimbang; 

g. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan 

kemampuan Mahasiswa; 

h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; 

i. Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan 
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j. Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan di Program Studi 

Sarjana keperawatan Fakultas Kedokteran UB. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 

keilmuan. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan oleh Sivitas 

Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan 

kesejahteraan umat manusia. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan di Program Studi Sarjana keperawatan Fakultas 

Kedokteran UB merupakan tanggungjawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib 

dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Program Studi Sarjana keperawatan Fakultas 

Kedokteran UB. Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika 

dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Kebebasan 

mimbar akademik merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki 

otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung 

jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu 

lainnya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada cabang ilmu 

keperawatan  dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau 

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya 

akademik.  

 

D. SIVITAS AKADEMIKA 

Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan 

mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, 

gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi. Pengembangan budaya akademik 
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dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, 

jenis kelami, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. 

Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penugasan 

dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan 

Program Studi Sarjana keperawatan FK UB sebagai lembaga ilmiah. Sivitas Akademika 

berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan 

memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta 

sebagai amal dan paradigma moral. 

Dosen sebagai anggota Sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu 

Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan 

mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif 

mengembangkan potensinya melalui Kurikulum Pendidikan dengan learning outcome  

mengacu kepada Peraturan Presiden tentang Kerangkan Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI). Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran 

dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa 

berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai bakat, minat, potensi, dan 

kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang 

ditetapkan oleh UB. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma 

Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan 

budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, mintat dan kemampuan dirinya 

melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. 

Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi 

kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. 
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BAB II 

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN 

 

Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program sarjana, Universitas Brawijaya 

melakukan beberapa macam cara atau jalur sebagai berikut: 

a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 

Seleksi ini dilakukan melalui non ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama 

seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, dimaksudkan untuk menjaring calon 

mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Seleksi 

dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon 

mahasiswa. Seleksi diumumkan pada laman https://selma.ub.ac.id. 

b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

Seleksi ini dilakukan pada calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK (Ujian Tulis Berbasis 

Komputer) dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama seluruh Perguruan Tinggi Negeri 

di Indonesia. Informasi terkait seleksi diumumkan pada laman https://selma.ub.ac.id.  

c. Seleksi Mandiri UB (SMUB) 

Seleksi ini merupakan seleksi masuk melalui ujian tulis dan dapat dikombinasi dengan 

kriteria lain sesuai dengan prestasi khusus yang diselenggarakan secara mandiri oleh 

Universitas Brawijaya. Adapun mekanisme seleksi mengikuti ketetapan Peraturan 

Rektor. Seleksi Mandiri UB melalui seleksi mandiri ujian tulis. 

d. Seleksi Alih Program (SAP) 

Seleksi ini dilakukan melalui ujian tulis bagi lulusan program diploma III dari Perguruan Tinggi 

yang setara dan dilakukan oleh masing-masing Fakultas. Informasi terkait seleksi diumumkan 

pada laman https://selma.ub.ac.id. 
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BAB III 

PERAN, FUNGSI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Manajemen internal yang efektif, produktif, dan efisien merupakan salah satu 

indikator kualitas sebuah institusi pendidikan. Manifestasi dari manajemen internal yang 

seperti itu akan tercipta apabila terdapat deskripsi jelas peran, fungsi, dan tugas masing-

masing unsur akademik dalam proses penyelenggaraan pembelajaran Kurikulum Pendidikan 

Ners. 

Unsur yang dimaksud meliputi unsur-unsur: pimpinan fakultas, senat fakultas, unsur 

penyelenggara akademik, penunjang akademik, penyelenggara administrasi, dan 

pengembangan serta penjaminan mutu. Penyelenggara akademik meliputi Jurusan 

Keperawatan, program studi sarjana keperawatan, dan program studi ners, tim kurikulum, 

tim tugas akhir, koordinator akademik, dan tim monitoring evaluasi. Penunjang akademik 

meliputi laboratorium dan departemen yang berada di bawah jurusan keperawatan. 

Penyelenggara administrasi yang mendukung proses pembelajaran meliputi staf 

administrasi akademik. Pengembangan dan penjaminan mutu meliputi Gugus Penjaminan 

Mutu (GJM) di tingkat Fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UJM) di tingkat Jurusan. 

 

A. PERAN DAN FUNGSI DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN 

1. FAKULTAS  

a. Pimpinan Fakultas 

1. Pimpinan Fakultas terdiri dari dekan, wakil dekan I bidang akademik, wakil 

dekan II bidang personalia dan keuangan, wakil dekan III bidang 

kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

2. Pimpinan fakultas dalam pedoman pendidikan ini berfungsi sebagai pimpinan 

struktural fakultas dalam implementasi kurikulum. 

3. Pimpinan fakultas bertugas:  
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 Menyelenggarakan tugas dan fungsi fakultas dalam memelihara 

penyelenggaraan pendidikan oleh jurusan khususnya dalam implementasi 

Kurikulum. 

 Merumuskan jabaran produk normatif senat fakultas menyangkut 

penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Ners kedalam program 

operasional. 

 Merumuskan kebijakan operasional fakultas terkait dengan 

penyelenggaraan dan pengembangan Kurikulum. 

2. JURUSAN  

a. Pimpinan Jurusan 

1. Jurusan dalam Pedoman pendidikan ini adalah Jurusan Keperawatan yang 

merupakan salah satu Jurusan diantara 5 Jurusan yang ada di Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya yang ditetapkan Rektor Universitas 

Brawijaya. 

2. Personalia Jurusan terdiri dari seorang Ketua dan seorang sekretaris yang 

dipilih dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor No. 233/SK/2007 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua/ Sekretaris Jurusan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya.  

3. Struktur dan Kedudukan Jurusan sesuai dengan struktur Jurusan menurut 

Struktur dan Kedudukan Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya. 

4. Jurusan berfungsi sebagai unit struktural dalam organisasi Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya yang bertanggungjawab kepada Dekan 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sebagai unit penyelenggara 

pendidikan. 

5. Dalam menyelenggarakan pendidikan, jurusan bertugas: 

 Penyusunan dan pelaporan kegiatan secara berkala kepada Dekan. 
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 Mengoperasionalkan visi, misi, dan grand strategy fakultas sesuai dengan 

fungsi dan kedudukannya dibidang akademik khususnya dalam 

penyelenggaraan kurikulum di Fakultas. 

 Pengorganisasian semua program studi yang ada di bawah Jurusan dan 

departemen terkait untuk menjamin standar mutu pendidikan.  

 Penyusunan dan realisasi kebijakan akademik dan standar mutu 

pendidikan. 

 Pelaksanaan pengembangan jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat; serta sumber daya manusia dan sarana 

prasarana. 

 Pengoordinasian kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat di seluruh program studi yang ada di jurusan. 

 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di tingkat 

Jurusan dan proses belajar mengajar di tingkat Program Studi dengan 

dibantu UJM. 

6. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusan dibantu oleh: Unit Jaminan Mutu, 

Ketua Program Studi Sarjana, Ketua Program Studi Profesi, dan Kepala 

Departemen. 

7. Dalam penyelenggaraan pendidikan sarjana keperawatan berdasarkan 

Kurikulum Pendidikan Ners, jurusan berkoordinasi dengan: 

 Pimpinan fakultas, dalam hal implementasi kebijakan akademik fakultas, 

dan penyelenggaraan ketetapan fakultas terkait dengan tugas dan fungsi 

jurusan. 

 Jurusan lain di lingkungan Fakultas dalam hal resource sharing 

penggunaan sumberdaya manusia, sarana, prasarana, dan unit-unit 

penyelenggara pendidikan serta administrasi akademik fakultas. 

 Unit Jaminan Mutu Jurusan dalam hal koordinasi pemantauan 

penjaminan mutu kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. 
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b. Sekretaris Jurusan 

1. Mengkoordinasikan kegiatan operasional antara lain kesekretariatan, 

administrasi akademik, administrasi profesi, sarana dan prasarana 

pendidikan, kepegawaian, keuangan, kemahasiswaan dan ventura 

2. Memberikan masukan kepada ketua jurusan baik diminta maupun tidak  

3. Melakukan koordinasi dengan koordinator-koordinator yang ada di tingkat 

jurusan keperawatan - Bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada 

ketua jurusan  

c. Unit Jaminan Mutu 

1. Unit Penjaminan Mutu (UJM) Jurusan adalah unit penunjang fakultas berada 

pada level koordinasi dengan ketua jurusan dalam hal pengendalian standar 

dan penjaminan mutu jurusan. 

2. Unit Penjaminan Mutu (UJM) dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki 

tugas: 

 Melakukan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang 

terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan pengelolaan pangkalan 

data Jurusan 

 Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja Jurusan dan Fakultas 

 Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem 

pendampingan penyusunan dokumen serta persiapan visitasi 

akreditasi/sertifikasi nasional dan interasional program studi 

 Menjabarkan standar mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen 

mutu akademik Fakultas 

 Melakukan kegiatan administrasi, tata persuratan dan pengarsipan serta 

pelayanan umum UJM 

 Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik jurusan 

secara periodik kepada Ketua Jurusan. 
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d. Laboratorium Ketrampilan Keperawatan 

Kepala laboratorium dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas: 

1. Menunjang kegiatan pendidikan, ketrampilan dan  penelitian keperawatan 

2. Memfasilitasi pelayanan proses belajar dan pelatihan keperawatan untuk 

menunjang pendidikan dan penelitian  

3. Menyediakan sumber daya yang kompeten dan berkualitas untuk 

mendukung pendidikan, penelitian, rekayasa, dan ketarampilan klinis 

keperawatan. 

4. Mengadministrasikan database sarana dan prasarana laboratorium, 

berkoordinasi dengan jurusan untuk pengajuan kebutuhan kegiatan 

laboratorium. 

5. Berkoordinasi dengan ketua program studi untuk menyusuNn jadwal 

penggunaan laboratorium selama satu semester 

6. Mendokumentasikan kegiatan laboratorium dan membuat laporan kepada 

ketua jurusan dan diteruskan ke Dekan Fakultas Kedokteran UB 

e. Kepala Departemen 

Kepala Departemen dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki tugas: 

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja Departemen 

2. Mengoordinasikan pendidik untuk mendukung dan mengembangkan 

kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

lingkup Departemen 

3. Melakukan pamantauan dan evaluasi kegiatan pendidik di lingkupnya dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat 

4. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan keilmuan melalui 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

5. Mengatur dan mengusulkan pengembangan pendidikan di lingkup 

Departemen baik dalam tahap akademik maupun profesi 
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6. Mengoordinasikan pembelajaran dengan program studi yang menggunakan 

departemen terkait dalam proses belajar mengajar 

7. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Dekan melalui Jurusan. 

f. Ketua Program Studi 

Ketua Program Studi Sarjana keperawatan dalam penyelenggaraan pendidikan 

memiliki tugas: 

1. Memimpin dan melaksanakan fungsi manajerial PS seperti membuat 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses kegiatan akademik serta 

pengadministrasian kegiatan pendukungnya; 

2. Melakukan koordinasi dengan Ketua Jurusan sesuai dengan minat keilmuan 

keperawatan; 

3. Mengelola pelaksanaan pendidikan program studi dengan melibatkan 

3 stakeholder yaitu Asosiasi/Kolegium sebagai penentu kompetensi dan 

kurikulum, Universitas Brawijaya sebagai institusi pendidikan yang berperan 

menjalankan amanah undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Rumah 

Sakit Pendidikan sebagai tempat pembelajaran dan wahana mencapai 

kompetensi serta baku mutu pendidikan. 

Fungsi 

1. Koordinasi semua stakeholder untuk mengimplementasikan dan 

berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum yang dibuat 

Kolegium/Asosiasi; 

2. Koordinasi dengan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan serta Kepala 

Departemen/Laboratorium dalam melakukan penjaminan mutu akademik; 

3. Koordinasi dengan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan serta Kepala 

Departemen/ Laboratorium dalam menyusun rencana dan program kerja 

Program Studi sebagai pedoman kerja; 

4. Pengembangan mutu pendidikan; 
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5. Penyusunan rencana dan koordinasi kegiatan pelaksanaan praktikum/ stase 

lapangan mahasiswa; 

6. Koordinasi penyusunan konsep Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

7. Pembuatan pembagian tugas perkuliahan dan beban mengajar dosen; 

8. Penyusunan instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan dan 

implementasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan mutu Program Studi; 

9. Monitoring dan pencapaian kompetensi dan menentukan keberhasilan studi 

mahasiswa, serta melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa; 

10. Masukan tentang kinerja para dosen dan karyawan administrasi kepada 

Ketua Jurusan; 

11. Pemberian dan atau pengusulan sanksi untuk mahasiswa kepada Ketua 

Jurusan sesuai aturan yang berlaku; 

12. Pertanggungjawaban dan kerjasama dengan Ketua Jurusan dan Sekretaris 

Jurusan dalam persiapan Akreditasi Program Studi; 

13. Pertanggungjawaban dan kerjasama dengan Ketua Jurusan dan Sekretaris 

Jurusan dalam penerimaan Mahasiswa Baru; 

14. Penyusunan laporan kinerja program studi baik melalui PDPT, dan atau 

borang akreditasi; 

15. Pengusulan perencanaan dan pengembangan SDM; 

16. Pengelolaan surat-surat yang berkaitan dengan mahasiswa (ijin cuti, ijin, 

perpanjangan studi, dan kegiatan-kegiatan mahasiswa). 

g. Koordinator Pendidikan 

Koordinator pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki tugas 

1. Mengadministrasikan database Program Studi, pengarsipan surat keluar 

masuk Program Studi, dan berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Fakultas 

terkait dengan tugas Program Studi. 
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2. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik. 

3. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Dekan Bidang Akademik. 

4. Menyusun dan menyampaikan laporan atas nama Ketua Program Studi 

kepada Ketua Jurusan. 

5. Membantu ketua program studi dalam menyusun program kerja dalam 

pengembangan mutu pendidikan 

6. Bekerja sama dengan departemen di bawah jurusan dalam pembuatan 

pembagian tugas perkuliahan dan beban mengajar dosen  

7. Pengelolaan surat-surat yang berkaitan dengan mahasiswa (ijin cuti, ijin 

perpanjangan studi dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan). 

8. Mengadministrasikan database program studi, berkoordinasi dengan Ketua 

Program Studi dalam pembagian pembimbing tugas akhir 

9. Menyelenggarakan pengelolaan data tugas akhir. 

10. Melakukan koordinasi fungsional dengan ketua program studi dan ketua 

jurusan untuk pembuatan surat keputusan tugas akhir. 

11. Menyusun dan menyampaikan laporan atas nama Ketua Program Studi 

kepada Ketua Jurusan. 

12. Berkoordinasi dengan adminitrasi tugas akhir dalam pelaksanaan ujian 

proposal dan ujian hasil penelitian mahasiswa 

13. Berkoordinasi dengan adminitrasi tugas akhir dalam menyusuan laporan 

nilai tugas akhir mahasiswa 

h. Tim Kurikulum 

Tim Kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan bertugas untuk: 

1. Perencanaan, pengkajian, pengembangan konsep kurikulum, dan evaluasi 

kurikulum. 

2. Perencanaan, pengkajian, pengembangan konsep proses belajar mengajar, 

dan evaluasi hasil belajar. 
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3. Perencanaan, pengkajian, pengembangan konsep keterampilan instruksional 

dosen, dan konsep pengembangan infrastruktur program studi. 

4. Menyampaikan hasil kegiatan kepada ketua program studi. 

i. Tim Monitoring Evaluasi (Monev) 

Tim Monitoring Evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki tugas: 

1. Melakukan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang 

terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu dan pengelolaan pengkalan 

data program studi 

2. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja program studi 

3. Mengkoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem 

pendampingan penyusunan dokumen serta persiapan visitasi akreditasi 

program studi 

4. Menjabarkan standar mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu 

akademik program studi; 

5. Melakukan kegiatan administrasi, tata persuratan dan pengarsipan; dan 

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik program 

studi secara periodik kepada Ketua Program Studi 

j. Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) 

1. Penanggungjawab Mata Kuliah adalah dosen yang ditetapkan Dekan untuk 

mengkoordinasikan kelompok pengajar dalam perancangan, pembelajaran 

dan evaluasi sebuah matakuliah kompetensi tertentu. 

2. Dalam mengelola Mata Kuliah dibawah koordinasinya, PJMK bertugas: 

 Mengkoordinaskan jadwal, pembelajaran, dan ujian. 

 Mengkoordinasikan materi pembelajaran mata kuliah dengan timnya. 

 Mengkoordinasikan tugas mengajar dosen dalam kelompok. 

 Menetapkan model pembelajaran yang digunakan. 

 Menyampaikan hasil belajar mahasiswa kepada jurusan. 
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 Mengidentifikasi kembali lembar presensi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sebelum direkap oleh akademik. 

 Melakukan evaluasi proses pembelajaran. 

3. Penanggungjawab Mata Kuliah bertanggungjawab dan berada dibawah 

koordinasi Jurusan, memiliki kualifikasi S2 dan memiliki kemampuan 

mengkoordinasikan Mata Kuliah. 

4. Unsur di dalam pelaksanaan pembelajaran oleh PJMK yaitu Dosen. 

5. Dosen melihat Permendikbud no 50 tahun 2018 tentang standar nasional 

pendidikan tinggi pasal (25), (26), (27) dan (28): 

 Dosen dalam Pedoman pendidikan ini adalah sekelompok dosen 

berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister 

terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan 

dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan 

berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 

 Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil 

pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu atau paling sedikit 

setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen 

yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat 

struktural.  

 Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstuktur dalam 

rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya 

desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa. 

k. Tenaga Kependidikan Akademik Program Studi 
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1. Tenaga Kependidikan Akademik Jurusan dalam Pedoman pendidikan ini, 

adalah staf tata usaha fakultas yang bertugas khusus menunjang 

administrasi pembelajaran Kurikulum Pendidikan Ners oleh Jurusan. 

2. Sebagai staf penunjang pembelajaran Kurikulum Pendidikan Ners oleh 

Jurusan staf ini bertugas membantu Jurusan dengan memberikan daya 

dukung dalam operasionalisasi akademik serta melaksanakan registrasi 

akademik yang meliputi: 

 Registrasi mahasiswa baru dan daftar ulang mahasiswa lama. 

 Registrasi keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan akademik khusus 

seperti semester pendek dan lain-lain. 

 Presensi dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. 

 Membantu penjadwalan kegiatan, tempat, dan waktu pembelajaran 

berkoordinasi dengan program studi lain. 

 Administrasi Kartu Rencana Studi, Kartu Perubahan Rencana Studi, 

Kartu Hasil Studi  mahasiswa peserta Kurikulum Pendidikan Ners. 

 Melaksanakan penyusunan, penyimpanan, dan pemanfaatan  database 

akademik dalam Sistim Informasi Akademik (Siakad). 

 Melaksanakan pengisian berkala dan berkesinambungan borang 

akreditasi akademik. 

 Melaksanakan penyiapan sarana/prasarana rapat-rapat akademik 

jurusan. 

l. Dosen Penasehat Akademik 

Dosen Penasehat Akademik, melalui otoritas Wakil Dekan I dalam hal 

pembimbingan rencana studi, cara belajar, dan pemantauan proses dan hasil 

belajar mahasiswa selama studi sarjana keperawatan. 

m. Mahasiswa 
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Mahasiswa dalam Pedoman pendidikan ini adalah mahasiswa yang berhak 

mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya apabila 

memenuhi kriteria berikut: 

1. Masuk Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya melalui berbagai seleksi 

resmi penerimaan mahasiswa baru, sesuai persyaratan universitas/ fakultas. 

2. Terdaftar pada tahun akademik bersangkutan. 

3. Memiliki Nomor Induk Mahasiswa. 

4. Memenuhi dan atau tidak melakukan pelanggaran terhadap persyaratan 

administratif yang ditentukan universitas/fakultas/jurusan untuk mengikuti 

pendidikan. 

5. Mengisi dan memiliki Kartu Rencana Studi atau Kartu Perubahan Rencana 

Studi di SIAM. 

6. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di 

universitas/fakultas/jurusan. 
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B. KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan 
Dr. dr. Wisnu Barlianto, MSi, Med., SpA(K) 

 

Senat  
Fakultas 

UJM 

Ns. Linda Wieke N., M.Kep. 

Ketua Jurusan 

Dr. Asti Melani Astari, M.Kep. SpKepMat. 

Laboratorium Ketrampilan 

Keperawatan 

Ns. Ika Setyo Rini, M.Kep 

Tim: 

Ns. Andhika Fushigi, S.Kep. 

Ketua Program Studi S1 

Ns. Tony Suharsono. M.Kep. 

Wakil Dekan 1 

dr. Mohammad Saifur Rohman, SpJP(K), Phd 

Wakil Dekan 2 

Dr. dr. Masruroh Rahayu, M.Kes 

Wakil Dekan 3 

dr. Eriko Prawestiningtyas, Sp.F 

Sekretaris Jurusan 

Dr. Yulian Wiji Utami, M.Kes 

Koordinator Pendidikan S1 
Ns. Ayut Merdikawati, M.Kep. 

Tim: 
Reguler: Anita Pujiningtyas, SAB. 
SAP: Ronald Arief Panji Pragola, SE. 
Tugas Akhir: Imam Wahyu Indrawan 

  

Koordinator Kurikulum S1 

Ns. Muladefi Choiriyah, M.Kep

. 

Monitoring Evaluasi S1 

Ns. Niko Dima, M.Kep., SpKepKom 

Departemen Keperawatan  

Medikal Bedah 

Alfrina Hany, S.Kp., MN (AC) 

Departemen Keperawatan  

Anak 

Ns. Sholihatul A, M.Kep.,  

SpKepAn. 

Departemen Keperawatan  

Maternitas 

Ns. Muladefi Choiriyah, M.Kep. 

Departemen Keperawatan 

Jiwa 

Dr. Heni Dwi W., M.Kep.,  

SpKepJiwa. 

Departemen Manajemen  

Keperawatan  

Ns. Ike Nesdia, M.Kep. 

Departemen Keperawatan  

Komunitas 

Dr. Yati Sri Hayati, M.Kes. 

Departemen Keperawatan  

Gawat Darurat 

Ns. Suryanto, MNurs, PhD. 

Departemen Dasar  

Keperawatan &  

Keperawatan Dasar 

Ns. Shila Wisnasari, MBiomed

. 

Gambar 1: Bagan Koordinasi Penyelenggaraan Pembelajaran Program Studi Sarjana Keperawatan 
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Keterangan: 

1. Dekan, dalam Pedoman Pendidikan ini, memimpin dan mengkoordinasikan Jurusan, 

UJM, Ketua Program Studi dan Kepala Departemen untuk keharmonisan. 

2. Jurusan dan program studi menyusun rancangan kurikulum, silabus, model 

pembelajaran, model evaluasi, bersama-sama jurusan. Draft rancangan diserahkan 

kepada Dekan sebagai pertimbangan pelaksanaan kurikulum setiap tahun ajar. 

3. Melalui Rapat Koordinasi dengan Jurusan, Ketua PS, UJM, Dekan memutuskan 

menetapkan kurikulum dan Pelaksanaannya untuk satu tahun ajar. 

4. Senat fakultas mengesahkan penetapan kurikulum  satu tahun ajar. 

5. Jurusan selaku pimpinan Jurusan Keperawatan memiliki sebuah sekretariat 

dipimpin sekretaris Jurusan dan mempunyai sekurang-kurangnya seorang staf 

sekretariat. 

6. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusan dibantu oleh: 

a) Ketua Program Studi S1 

b) Ketua Program Studi Profesi 

c) Kepala Departemen 

d) UJM  

e) UPT Laboratorium skill 

7. Sekretariat Jurusan mengadministrasikan database Jurusan, pengarsipan surat 

keluar masuk Jurusan, dan berkoordinasi dengan bagian tata usaha fakultas terkait 

dengan tugas Jurusan. 

8. Dalam mengkoordinasikan pembelajaran, Ketua Program Studi membawahi PJMK 

dari masing-masing Matakuliah Keperawatan. 

9. Dalam proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar, PJMK, melalui ketua 

program studi berkoordinasi dengan staf akademik terkait urusan yang 

diperlukannya. 

10. Staf urusan sarana/prasaranaaAkademik ditunjuk diantara staf subbag umum tata 

usaha berkoordinasi dengan Kepala Urusan Administrasi Akademik Jurusan 
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bertugas : 1) menyediakan ruangan dan sarana pembelajaran  serta fasilitas sumber 

belajar yang diperlukan jurusan, dan 2) Perawatan serta sustainabilitas prasarana 

termasuk listrik agar pembelajaran terlaksana tanpa gangguan. 

11. Nama-nama staf Urusan Akademik diatas diumumkan terutama kepada para PJMK. 

12. Program Studi membawahi dan mengkoordinasikan semua PJMK dalam menjadwal 

pembelajaran dan evaluasi mata kuliah keperawatan dengan menugaskan urusan 

administrasi akademik melalui sekretaris jurusan keperawatan untuk secara 

langsung membantu kelancaran administrasi penyelenggaraan pembelajaran dan 

evaluasi. 

13. Kepala Departemen berkoordinasi dengan Jurusan dan Program Studi dalam:  1) 

penunjukan dosen PJMK, 2) penunjukan dosen anggota kelompok pengajar Mata 

Kuliah Keperawatan terkait, 3) penggunaan prasarana/sarana laboratorium untuk 

pembelajaran Mata Kuliah Keperawatan dan Keterampilan, 4) penetapan bahan 

ajar kompetensi terkait matakuliah disiplin ilmunya, 5) pembuatan soal-soal ujian. 

14. Kepala laboratorium berkoordinasi dengan Jurusan dan Program Studi dilingkungan 

FK UB  melalui Penanggung Jawab Pembelajaran Laboratoriumnya. 

15. Jurusan, Ketua Program Studi, Unit Jaminan Mutu Jurusan, Koordinator 

Laboratorium Ketrampilan Keperawatan, membuat laporan berkala kepada Dekan. 
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BAB IV 

SISTEM PENDIDIKAN 

A. PENGERTIAN 

1. Profil Lulusan Sarjana Keperawatan 

Profil lulusan Sarjana Keperawatan Universitas Brawijaya adalah menjadi lulusan 

sarjana keperawatan yang mampu mengaplikasikan konsep teoritis asuhan 

keperawatan dibawah pembimbingan, pada pasien baik dalam setting klinik dan 

komunitas dalam rentang sehat-sakit secara profesional, legal-etik, peka budaya 

berdasarkan evidence based dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan mutu 

pelayanan dan keselamatan pasien.  

Jabaran Profil Sarjana Keperawatan adalah sebagai berikut: 

Care Provider Mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien di 

setting klinik dan komunitas dalam rentang sehat-sakit 

dibawah bimbingan dengan mempertimbangkan prinsip 

legal-etik, profesionalisme, peka budaya, aspek bio-psiko-

spiritual klien, dan evidence based 

Communicator Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan membina 

hubungan teurapeutik kepada klien, keluarga dan tim 

kesehatan lain dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kesehatan 

Educator dan 

health promoter  

Melaksanakan upaya pendidikan promosi kesehatan 

dalam pelayanan keperawatan 

Manager dan 

leader 

Mampu melaksanakan fungsi management keperawatan 

dibawah bimbingan, melakukan kolaborasi dengan tim 

kesehatan lain dan menciptakan lingkungan yang aman 

dalam pelayanan kesehatan 
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Researcher  Mampu melakukan dan menghasilkan karya ilmiah yang 

berkontribusi untuk pelayanan kesehatan berdasarkan 

evidence-based nursing dan pemanfaatan teknologi 

 

2. Standar Kompetensi 

Standar Kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

a. Standar Kompetensi Ners 

Standar Kompetensi Ners menurut AIPNI merupakan standar nasional yang 

harus dicapai lulusan Pendidikan Ners di seluruh Indonesia termasuk lulusan 

Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Standar 

kompetensi ners juga dikenal dengan istilah capaian pembelajaran lulusan, dan 

disesuaikan dengan program studi yang menaungi yaitu sarjana keperawatan.  

b. Capaian Pembelajaran Lulusan Sarjana Keperawatan (CPL) 

CPL sarjana keperawatan meliputi sejumlah area kompetensi dan masing-

masing area kompetensi memiliki 4 komponen kompetensi, sebagai berikut: 

KODE CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)  

PRODI S1 KEPERAWATAN UB 

  SIKAP 

S1 Mampu menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab 

sebagai perawat yang berdasarkan nilai ke-Tuhanan, moral, etika. 

S2 Mampu menjunjung tinggi dan menerapkan nilai kebangsaan, prinsip 

etik, semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan dan literasi 

teknologi dalam keperawatan dan etika akademik. 

  PENGETAHUAN 

P1 Menguasai falsafah dan teori keperawatan serta ilmu-ilmu dasar 

dalam pemberian asuhan keperawatan dengan mengutamakan nilai 

kemanusiaan dan berfokus pada pasien berdasarkan hasil penelitian 

dan pemanfaatan teknologi. 

 

  KETERAMPILAN UMUM 
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KU1 Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan mampu memberikan 

asuhan keperawatan yang berfokus kepada pasien maupun keluarga, 

pada semua kasus keperawatan baik di klinik maupun komunitas 

berdasarkan hasil penelitian dan inovasi dengan memanfaatkan 

teknologi serta standar prosedur yang tepat sesuai dengan kode etik 

keperawatan. 

KU2 Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang keperawatan yang sesuai 

standar baku dan mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya 

inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan 

kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

etika profesi kepada khalayak. 

KU3 Mampu bekerjasama memecahkan masalah dalam bidang 

keperawatan dengan pendekatan baik kolaborasi multidisiplin 

maupun dengan kelompok masyarakat untuk mengurangi angka 

kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat. 

KU4 Mampu berperan dalam kegiatan internasional dan meningkatkan 

kapasitas pembelajaran mandiri. 

  KETERAMPILAN KHUSUS 

KK1 Mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien maupun 

keluarga dengan kondisi kronis (chronic care)  

B. KURIKULUM 

1. Batasan Kurikulum 

 Kurikulum adalah seperangkat dokumen formal dan tertulis tentang Tujuan 

Pendidikan dan Pedoman Proses Belajar Mengajar untuk mencapai Tujuan yang 

dimaksud. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 

tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan 

oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan 

intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-

DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, 

menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan 
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sebagai pedoman penyelenggaran program studi.  Diterbitkannya Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan 

tersebut.  

 Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib 

mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang 

dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi 

Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru 

meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yg berakhlak mulia 

berdasarkan pemahaman keyakinan agama.   

2. Kurikulum Sarjana Keperawatan  

 Kurikulum sarjana keperawatan di FKUB, ditujukan untuk menghasilkan Sarjana 

Keperawatan sebagai luaran akhir dari sebuah proses pendidikan tinggi 

keperawatan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

Kurikulum ini dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran, diantaranya melalui 

pembelajaran dalam jaringan/daring (online) dan luar jaringan/luring (klasikal).  

 Metode pembelajaran daring terdiri dari sinkron dan asinkron. Pembelajaran 

sinkron meliputi tatap muka dan diskusi dilakukan melalui media video conference 

online (Zoom meeting, Google Meet, Microsoft Team, Whatsapp grup call, dll). 

Pembelajaran asinkron, seperti dosen memberikan tugas melalui media LMS 

ataupun google classroom, kemudian diskusi, feedback dan evaluasi diberikan 

secara tertulis dalam media tersebut. Metode pengerjaan tugas dapat dilaksanakan 

secara individu maupun berkelompok daring. 

 Sedangkan metode pembelajaran luring meliputi Student Centered Learning 

(SCL), melalui pendekatan Problem Based Learning (PBL), Project Based Learning 

(PjBL), Problem Solving (PS), Case Study, Small Group Discussion, Role-Play & 

Simulation, Cooperative Learning dan Collaborative Learning. 
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3. Model Kurikulum 

 Kurikulum sarjana keperawatan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), agar lulusan sarjana keperawatan Jurusan Keperawatan FK UB 

dapat mencapai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di 

Indonesia. 

4. Struktur, Durasi  dan Komposisi Kurikulum 

Kesimpulan:  Jumlah SKS 

MK Inti AIPNI dengan Modifikasi Program Studi 129 sks 

Penciri Perguruan Tinggi 9 sks 

Penciri Program Studi 9 sks 

Total 147 sks 

5. Isi Kurikulum Sarjana Keperawatan 

Tahap Akademik 

T = teori (dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar)  

P = praktikum 

PL = praktikum lapangan 

KURIKULUM PENDIDIKAN SARJANA KEPERAWATAN PROGRAM REGULER 

TAHUN AJARAN 2020-2021 

SEMESTER I 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DBA61001 Keperawatan Dasar I 3 2 1  

2 DBA61002 Konsep Dasar Keperawatan I 3 3   

3 MPK4007 Bahasa Indonesia 2 2   

4 DBA61003 Falsafah dan Teori Keperawatan 3 3   

5 DBA61004 Bahasa Inggris I 2 1 1  

6 DBA61005 Komunikasi Dalam Keperawatan I 2 1 1  

7 MPK4008 Pancasila 2 2   

8 DBA61006 Psikososial dan Budaya dalam 
Keperawatan 

2 2   

  Jumlah 19    

 

SEMESTER II 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 
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1 MPK4001 Agama Islam 2 2   

 MPK4002 Agama Katolik 

 MPK4003 Agama Kristen 

 MPK4004 Agama Hindu 

2 MPK4005 Agama Budha 2 2   

3 DBA62007 Ilmu Dasar Keperawatan I 4 3 1  

4 DBA62008 Keperawatan Dasar II 3 2 1  

5 DBA62009 Konsep Dasar Keperawatan II 3 3   

6 DBA62010 Komunikasi Dalam Keperawatan II 3 2 1  

7 DBA62011 Keselamatan Kesehatan Kerja dalam 
Keperawatan 

2 2   

  Jumlah 19    

 

SEMESTER III 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DBA61012 Ilmu Dasar Keperawatan II 4 3 1  

2 DBA61013 Keperawatan Kesehatan Jiwa I 3 3   

3 DBA61014 Keperawatan Medikal Bedah I 4 3 1  

4 DBA61015 Keperawatan Maternitas I 4 3 1  

5 DBA61016 Keperawatan Anak I 4 3 1  

  Jumlah 19    

 

SEMESTER IV 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DBA62017 Keselamatan Pasien 3 3   

2 DBA62018 Pendidikan dan Promosi Kesehatan 3 2 1  

3 DBA62019 Keperawatan Medikal Bedah II 4 3 1  

4 DBA62020 Bahasa Inggris II 3 2 1  

5 DBA62021 Sistem Informasi Keperawatan 3 2 1  

6 DBA62022 Keperawatan Komunitas I 2 2   

  Jumlah 18    

 

SEMESTER V 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DBA61023 Keperawatan Medikal Bedah III 4 3 1  

2 DBA61024 Keperawatan Anak II 4 3 1  

3 DBA61025 Biostatistik 4 3 1  

4 DBA61026 Keperawatan Gawat Darurat 4 3 1  
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5 DBA61027 Keperawatan Kronis 3 2 1  

  Jumlah 19    

 

SEMESTER VI 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DBA62028 Keperawatan Maternitas II 2 2   

2 DBA62029 Keperawatan Kritis 3 2 1  

3 DBA62030 Keperawatan Kesehatan Jiwa II 3 2 1  

4 DBA62031 Metodologi Penelitian 4 3 1  

5 DBA62032 Keperawatan Komunitas II 3 2 1  

6 DBA62033 Keperawatan Keluarga 4 3 1  

  Jumlah 19    

 

SEMESTER VII 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DGB60002 Tugas Akhir 6   6 

2 DBA60034 Manajemen Keperawatan 4 3 1  

3 DBA60035 Keperawatan Gerontik 4 3 1  

4 DBA60036 Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif 2 1 1  

5 DGB60001 Program Karya Nyata Mahasiswa 3   3 

  Jumlah 19    

 

 
SEMESTER VIII 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DBA62037 Praktik Keperawatan Medikal Bedah 3   3 

2 DBA62038 Praktik Keperawatan Populasi Khusus 3   3 

3 DBA62039 Kewirausahaan 3 2 1  

4 DBA62040 Keperawatan Bencana 3 2 1  

5 DBA62041 Keperawatan HIV-AIDS 3 2 1  

  Jumlah 15    

 

JUMLAH TOTAL SKS 147    
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KURIKULUM PENDIDIKAN SARJANA KEPERAWATAN PROGRAM SAP 

TAHUN AJARAN 2020-2021 

SEMESTER I 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DBA61023 Keperawatan Medikal Bedah III 4 3 1  

2 DBA61024 Keperawatan Anak II 4 3 1  

3 DBA61025 Biostatistik 4 3 1  

4 DBA61026 Keperawatan Gawat Darurat 4 3 1  

5 DBA61027 Keperawatan Kronis 3 2 1  

6 DBA62017 Keselamatan Pasien 3 3   

7 DBA62011 Keselamatan Kesehatan Kerja dalam 
Keperawatan 

2 2   

  Jumlah 24    

       

SEMESTER II 

No Kode MK Mata Kuliah SKS T P PL 

1 DBA62028 Keperawatan Maternitas II 2 2   

2 DBA62029 Keperawatan Kritis 3 2 1  

3 DBA62030 Keperawatan Kesehatan Jiwa II 3 2 1  

4 DBA62031 Metodologi Penelitian 4 3 1  

5 DBA62032 Keperawatan Komunitas II 3 2 1  

6 DBA62033 Keperawatan Keluarga 4 3 1  

7 DBA60036 Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif 2 1 1  

8 DBA62039 Kewirausahaan 3 2 1  

  Jumlah 24    

       

SEMESTER III 

No Kode MK Mata 
Kuliah 

SKS T P PL 

1 DGB60002 Tugas Akhir 6   6 

2 DBA62020 Bahasa Inggris II 3 2 1  

3 DBA60034 Manajemen Keperawatan 4 3 1  

4 DBA60035 Keperawatan Gerontik 4 3 1  

5 DBA62041 keperawatan HIV-AIDS 3 2 1  

  Jumlah 20    

       

JUMLAH TOTAL SKS 68    
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6. Deskripsi Mata Kuliah 

1) Agama (Islam) 

SKS    : 2 (2T) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Merupakan matakuliah yang mengkaji ajaran Islam sebagai sumber nilai dan 

pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam pengembangan profesi dan 

kepribadian islami.  

2) Kewarganegaraan  

SKS    : 2 (2T) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Mata kuliah ini membahas tentang masalah kontekstual PKn, mengembangkan 

sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan 

dan cinta tanah air, demokrasi berkeadaban, dan kesadaran hukum dan 

keragaman. 

3) Bahasa Indonesia 

SKS    : 2 (2T) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Matakuliah ini bertujuan menanamkan nilai-nilai dasar cinta tanah air melalui 

bahasa nasional. Secara khusus, penerapan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dalam penulisan ilmiah (academic writing), pengalaman pembelajaran 

bahasa Indonesia lisan dan tulis secara sistematis dan logis melalui kegiatan 

menyimak, membaca, menulis, serta berbicara ilmiah, keterampilan menggali 

ide (content thougts), menulis secara logis dan sistematis (organizational 

thoughts), menulis gaya penulisan ilmiah dan populer (style thoughts), serta  

mewujudkan tulisan ilmiah dan populer di bidang keilmuannya (purpose 

thougts). Selain itu, diperkenalkan pula aturan penulisan ilmiah (konvensi ilmiah) 

dalam bahasa Indonesia yang diintegrasikan dengan upaya pembentukan pola 

pikir berbasis paradigma keilmuan. 
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4) Pancasila 

SKS    : 2 (2T) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Mata kuliah ini membahas tentang Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan 

Indonesia, sebagai dasar negara dan ideologi nasional, dan sebagai sumber 

rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab tantangan kehidupan bangsa. 

5) Bahasa Inggris I 

SKS    : 2 (1T, 1P) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Mata kuliah ini membahas tentang integrasi empat kemampuan dasar 

berbahasa Inggris yaitu berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis 

termasuk aspek tata bahasa dan kosa kata ke dalam ruang lingkup pelayanan 

dan pekerjaan baik dalam pembelajaran di kelas dan atau di laboratorium. Pada 

tahap lanjut, mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk bisa mempunyai 

kemampuan yang memadai dalam English Proficiency Test untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja di luar negeri. 

6) Bahasa Inggris II 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat   : Bahasa Inggris I 

Mata kuliah ini membahas tentang integrasi empat kemampuan dasar 

berbahasa Inggris yaitu berbicara, mendengarkan, membaca dan menulis 

termasuk aspek tata bahasa dan kosa kata ke dalam ruang lingkup pelayanan 

dan pekerjaan keperawatan baik dalam praktik klinik/komunitas maupun 

pembelajaran di kelas dan atau di laboratorium.  

7) Komunikasi dalam Keperawatan I 

SKS    : 2 (1T, 1P) 

Prasyarat   : Tidak ada 
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Mata kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip 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. 

8) Komunikasi dalam Keperawatan II 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat   : Komunikasi dalam keperawatan I 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip 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. 

9) Falsafah dan Teori Keperawatan 

SKS    : 3 (3T) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Mata kuliah ini membahas tentang Falsafah, paradigma dan konseptual model 

dan teori keperawatan, serta prinsip-prinsip pendekatan holistik dalam konteks 

keperawatan. 

10) Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan 

SKS    : 2 (2T) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep psikososial dalam praktik 

keperawatan yang mencakup kesehatan spiritual, seksualitas, konsep teoritis 

antropologi kesehatan yang mencakup pembahasan terkait kebudayaan secara 

umum, kebudayaan rumah sakit, etiologi penyakit ditinjau dari kebudayaan dan 
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persepsi sehat sakit serta respon sehat sakit berbasis budaya. Selain itu juga 

membahas tentang konsep teoritis transcultural dalam keperawatan yang 

mencakup perspektif transcultural dalam keperawatan, teori Culture Care 

Leininger, pengkajian budaya dan aplikasi transcultural nursing pada berbagai 

masalah kesehatan dan sepanjang daur kehidupan manusia. 

Mata kuliah ini membekali peserta didik untuk mengetahui aspek psikososial, 

antropologi kesehatan dan peka terhadap budaya dalam melakukan interaksi 

dengan orang lain. Fokus interaksi yang ditekankan adalah pada klien dan 

keluarga sehingga diharapkan peserta didik dapat melakukan secara integral 

pada saat memberikan asuhan keperawatan baik di rumah sakit maupun di 

komunitas. Proses pembelajaran menggunakan metode lecture, case study, 

collaborative learning, journal sharing dan seminar. 

11) Pendidikan dan Promosi Kesehatan 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Matakuliah ini membahas tentang konsep teoritis pendidikan dan promosi 

kesehatan bagi klien, konsep dan teori belajar mengajar, konsep dan teori 

promosi kesehatan dan pengembangan program pendidikan dan promosi 

kesehatan bagi klien. 

12) Sistem Informasi Keperawatan 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Mata kuliah ini menjelaskan dan meningkatkan kemampuan dan prakek 

mahasiswa Keperawatan terhadap konsep dan ruang lingkup teknologi 

informasi dalam keperawatan. Pada mata ajar ini mahasiswa akan mendapat 

pemahaman dan praktik yang lebih mendalam terkait sistem informasi dalam 

keperawatan. Lingkup bahasan dalam mata kuliah ini yaitu paparan mengenai 

teknologi informasi secara umum dan teknologi informasi dalam keperawatan 
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secara khusus. Hal ini termasuk penerapan teknologi informasi pada setting klinis 

di rumah sakit dan komunitas serta pada setting Pendidikan. 

13) Konsep Dasar Keperawatan I 

SKS    : 3 (3T) 

Prasyarat   : Tidak ada 

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 pendokumentasian asuhan keperawatan. Pengalaman 

belajar meliputi pembelajaran di kelas dan di laboratorium keperawatan. 

14) Konsep Dasar Keperawatan II 

SKS    : 3 (3T) 

Prasyarat   : Konsep Dasar Keperawatan I  

Mata kuliah ini membahas tentang konsep berfikir kritis dalam keperawatan, 

dan proses keperawatan dengan penekanan pada proses diagnosis 

keperawatan. 

15) Ilmu Dasar Keperawatan I 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : Tidak ada 

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. 

16) Ilmu Dasar Keperawatan II 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : Ilmu Dasar Keperawatan I 
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Mata kuliah ini membahas tentang konsep patologi, patofisiologi, mikrobiologi 

dan parasitologi, serta farmakologi pada berbagai kondisi sebagai landasan 

dalam mempelajari ilmu-ilmu lanjutan/keahlian. 

17) Keperawatan Dasar I 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip dan keterampilan 

klinis keperawatan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan dasar 

manusia yang mencakup kebutuhan  aktivitas dan latihan; pengendalian 

infeksi, kebutuhan istirahat dan tidur; kebutuhan kebersihan dan perawatan 

diri, rasa nyaman,  serta pengukuran tanda-tanda vital , pemeriksaan fisik dan 

perawatan luka sederhana. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas 

dan di laboratorium keperawatan. 

18) Keperawatan Dasar II 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat   : Keperawatan Dasar I 

Mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi dasar 

ilmiah dalam praktik keperawatan yang mencakup prosedur pemberian 

medikasi, kebutuhan oksigenasi, kebutuhan cairan elektrolit, dan kebutuhan 

nutrisi. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas, laboratorium 

keperawatan, dan klinik. 

19) Keperawatan Medikal Bedah I 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : IDK I, KD I, KD II, KDK I, KDK II 

Matakuliah ini berfokus pada klien dewasa dengan gangguan system 

pernapasan, kardiovaskular, dan hematologi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa 

mengembangkan pemahaman mereka pada proses keperawatan dan 

mengaplikasikannya dalam bentuk simulasi kasus dengan memberikan 
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penekanan pada berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang efektif pada 

kasus gangguan pernapasan, kardiovaskular, dan hematologi.  Fokus 

pembelajaran mata kuliah KMB I ini adalah manajemen keperawatan pasien 

dewasa yang dibawa ke pelayanan kesehatan rumah sakit dengan kondisi 

gangguan pernapasan, kardiovaskular, dan hematologi yang sifatnya akut 

episodic. Kompetensi keperawatan yang dicapai pada mata kuliah ini akan 

diperkuat dengan kompetensi di mata kuliah sebelumnya seperti komunikasi, 

anatomi, fisiologi, farmakologi, biokimia, dan ilmu keperawatan dasar termasuk 

diantaranya penegakan proses keperawatan.   

20) Keperawatan Medikal Bedah II 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : IDK I, IDK II, KDK I, KDK II, KD I, KD II, KMB I 

Fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan 

gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan dan perkemihan. Pemberian 

asuhan keperawatan pada kasus gangguan 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. 

21) Keperawatan Medikal Bedah III 

SKS    : 4 (3T, 1P) 
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Prasyarat   : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KMB I, KMB II 

Mata kuliah ini mempelajari 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, 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.  

22) Praktik Keperawatan Medikal Bedah 

SKS    : 3 (3 PL) 

Prasyarat : Komunikasi I&II, Pend. & Promosi Kesehatan, IDK I, 

IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, KMB I, KMB II, KMB III 

Mata kuliah Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah merupakan satu 

kelompok Mata Kuliah Keahlian (MKK) yang memiliki fokus 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 dengan klien, melakukan 

pengkajian keperawatan, merumuskan diagnosis keperawatan yang sesuai 

dengan kasus, melakukan tindakan keperawatan dengan pendekatan tindakan 
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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. 

23) Keperawatan Maternitas I 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : IDK I, KD I, KD II, KDK I, KDK 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 fisiologis dengan penekanan pada upaya 

preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan 

dengan memperhatikan aspek legal dan etis ditatanan klinik maupun 

komunitas. 

24) Keperawatan Maternitas II 

SKS   : 2 (2T) 

Prasyarat  : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, Promosi Kesehatan, 

Maternitas I 

Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi 

perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, diantara dua masa 

kehamilan 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 Anak I 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : IDK I, KD I, KD II, KDK I, KDK II 

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 dan 
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kronis di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi 

keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Lingkup 

bahasan pada mata kuliah ini meliputi konsep keperawatan anak yang meliputi 

perspektif keperawatan anak, promosi kesehatan, tumbuh kembang, konsep 

dan terapi bermain, komunikasi, Hospitalisasi, family centered care, atraumatik 

care, pemberian obat, pengkajian nyeri serta pre-operative care pada anak. 

Selain itu dipaparkan pula bahasan mengenai asuhan keperawatan pada anak 

dengan masalah kesehatan pada system respirasi, gastrointestinal dan 

neurologi. Dalam hal ini termasuk diskusi terkait asuhan keperawatan pada 

neonatus dengan masalah kesehatan.  Bahasan lainnya yaitu meliputi kelainan 

kongenital gastrointestinal, bedah anak, terapi cairan pada anak dan 

manajemen terpadu balita sakit. 

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 professional (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 professional (pengembangan soft sklills) 

melalui beberapa model belajar yang relevan 

26) Keperawatan Anak II 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, Anak I 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus 

kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan mulai 
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lahir hingga akhir masa remaja baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut dan 

kronis di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi 

keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Bahasan pada 

mata kuliah ini meliputi konsep perawatan anak dengan masalah kesehatan pada 

sistem kardiovaskular, hematologi, imunologi, urinari, dan endokrin. Dalam hal 

ini melingkupi paparan dan diskusi mengenai anak dengan kelainan kongenital, 

keganasan, kondisi terminal dan kritis (termasuk kondisi kritis pada neonatus). 

Selain itu didiskusikan pula berbagai bahasan mengenai anak dengan 

berkebutuhan khusus dan child abuse. 

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 professional (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 berpikir sistematis, komprehensif dan kritis dalam mengaplikasikan 

konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian 

masalah serta mengembangkan sikap profesional (pengembangan soft skill) 

melalui beberapa model belajar yang relevan. 

27) Keperawatan Kesehatan Jiwa I 

SKS    : 3 (3T) 

Prasyarat   : Komunikasi I, Komunikasi II, KDK I, KDK II 

Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep –konsep dan prinsip– prinsip serta 

trend dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga 

dibahas tentang klien sebagai system yang adaptif dalam tentang respon sehat 

jiwa sampai gangguan jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah kesehatan / 

keperawatan jiwa yang umum diIndonesia. Upaya keperawatan dalam 
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pencegahan primer, sekunder dan tertier terhadap klien dengan masalah 

psikososial dan spiritual serta gangguan jiwa juga merupakan fokus dalam mata 

kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks 

keluarga, serta pelayanan kesehatan jiwa di komunitas, rumah sakit umum dan 

rumah sakit jiwa. 

28) Keperawatan Kesehatan Jiwa II 

SKS   : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat  : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, Komunikasi I, 

Komunikasi II, Jiwa I 

Mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien 

dengan gangguan jiwa harga diri rendah, isolasi social: menarik diri, halusinasi, 

perilaku kekerasan, resiko bunuh diri, waham, defisit perawatan diri, gangguan 

mood, penyalahgunaan NAPZA. Selain itu penatalaksanaan masalah 

keperawatan jiwa di antaranya terapi modalitas, somatic, manajemen 

psikofarmaka, terapi lingkungan dan terapi keluarga. Asuhan keperawatan jiwa 

pada pasien gelandangan psikotik, anak berkebutuhan khusus, narapidana dan 

perilaku kekerasan dalam rumah tangga. 

29) Keperawatan Gawat Darurat 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat  : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, KMB I, KMB II,  

Anak I 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan 

keperawatan yang etis, legal dan peka budaya pada klien yang mempunyai 

masalah aktual 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 
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kecacatan yang mungkin terjadi. Topik bahasan pada mata kuliah ini meliputi 

konsep gawat darurat, konsep triage, konsep traumatologi, proses keperawatan 

gawat darurat, manajemen kegawatan pada airway breathing dan circulation, 

manajemen kegawatan pada berbagai sistem, asuhan keperawatan kasus 

trauma dan non-trauma, isu end of life dalam keperawatan gawat darurat, serta 

pencegahan primer, sekunder dan tersier kegawatdaruratan. 

30) Keperawatan Gerontik 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, KMB I, KMB II, 

KMB III; Maternitas I, Jiwa I, Gawat Darurat 

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. 

31) Keperawatan Keluarga 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat  : Komunikasi I & II, IDK I & II, KD I & II, KDK I, KDK II, 

Maternitas I, Anak I, Komunitas I 

Fokus 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 masalah-masalah keluarga yang terkait dengan masalah kesehatan 
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yang lazim di Indonesia. Kegiatan belajar meliputi ceramah, diskusi dan 

pembahasan kasus.  

32) Keperawatan Komunitas I 

SKS    : 2 (2T) 

Prasyarat  : Komunikasi I & II, KDK I, KDK II, Psiko sosial dan 

budaya dalam keperawatan, dan keselamatan 

kesehatan kerja dalam keperawatan  

Fokus mata kuliah ini adalah 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 membahas mengenai konsep dan praktek 

asuhan keperawatan di berbagai kelompok dan area layanan keperawatan 

komunitas, Kelompok sasaran praktek keperawatan komunitas meliputi anggota 

masyarakat yang rentan dan beresiko tinggi kesehatan di tatanan keluarga, 

sekolah, tempat kerja dan populasi,  terutama terkait dengan masalah kesehatan 

yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan 

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

prasyarat untuk mengikuti mata kuliah keperawatan komunitas II.  

33) Keperawatan Komunitas II 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat  : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, Komunikasi I, 

Komunikasi II, Keperawatan Komunitas I 

Fokus 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 



PEDOMAN PENDIDIKAN 
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN JURUSAN KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
2020 - 2021 

 

 

Halaman 46 

 

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. 

34) Keselamatan Pasien 

SKS    : 3 (3T) 

Prasyarat   : KD I, KD II, KDK I, KDK II, dan min 1 MK klinik : 

KMB/maternitas/anak 

Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan keselamatan pasien 

serta kesehatan dan keselamatan perawat saat memberikan asuhan 

keperawatan klien. Aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah 

keselamatan pasien dan 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. Konsep dasar kesehatan 

kerja diterapkan dalam setiap tahap proses keperawatan sejak pengkajian 

hingga evaluasi. Pembahasan ditekankan pada upaya mengenali hazard dan 

risiko serta berbagai upaya meminimalkannya pada setiap tahap proses 

keperawatan.  

35) Manajemen Keperawatan 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat  : IDK I, II; KD I, II; KDK I, KDK II; keselamatan pasien, 

K3, KMB I,II,III, Maternitas I, II; Anak I, II;  Jiwa I&II, 

gawat darurat 

Mata kuliah ini 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 di tingkat keluarga di Puskesmas dan 

masyarakat sesuai standar nasional dan internasional. Aspek penting yang harus 
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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. 

36) Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan 

SKS    : 2 (2T) 

Prasyarat   : KD I 

Fokus mata kuliah ini mencakup konsep keselamatan kerja perawat   pada 

pemenuhan kebutuhan kesehatan dan keselamatan perawat saat memberikan 

asuhan keperawatan klien serta konsep keselamatan dan kesehatan kerja di area 

industry. 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. Konsep K3 di area 

industry terkait dengan konsep keselamatan dan kesehatan pada pekerja serta 

manajemen kesehatan layanan di area industry. Konsep dasar kesehatan kerja 

diterapkan dalam setiap tahap proses keperawatan sejak pengkajian hingga 

evaluasi. Pembahasan ditekankan pada upaya mengenali hazard dan risiko serta 

berbagai upaya meminimalkannya pada setiap tahap proses keperawatan.  

37) Keperawatan HIV-AIDS 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat  : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, KMB I, KMB II, 

KMB III; Anak I, Anak II; Maternitas II, Komunitas II, 

Jiwa II 

Mata kuliah ini mempelajari tentang epidemiologi penyakit HIV AIDS, bio psiko 

sosio cultural dan spiritual pasien HIV, patofisiologi dari penyakit HIV, tanda 

gejala HIV AIDS pada ibu hamil, dewasa dan anak, trend issue dan perilaku yang 

berisiko tertular/menularkan HIV AIDS, manajemen HIV AIDS dan 

penyalahgunaan NAPZA, pengkajian bio, psiko, sosial spiritual dan kultural; 
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pemeriksaan fisik dan diagnostik, dan penatalaksanaan pasien dengan HIV AIDS, 

prinsip hidup dengan ODHA, family centered pada ODHA dan stigma pada 

ODHA, universal precaution, infeksi oportunistik,  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), 

kepatuhan ARV, pengkajian spiritual dan kultural pada klien dengan HIV/AIDS 

dan long term care, berbagai macam terapi komplementer, persiapan petugas, 

alat dan pemulasaran jenazah dengan HIV. 

38) Keperawatan Bencana 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat  : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II, KMB I, KMB II, 

KMB III; Anak I, Anak II; Maternitas I, Maternitas II, 

Komunitas I, Komunitas II, Jiwa I, Gerontik, Jiwa II, 

Gawat Darurat 

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. 

Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berfikir 

kritis, sistematis, dan komprehensif dalam mengaplikasikan konsep keperawatan 

bencana dengan pendekatan holistik, etis, dan peka budaya.  

39) Keperawatan Kronis 

SKS    : 3 (2T, 1P) 
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Prasyarat : Komunikasi I, Komunikasi II, IDK I, IDK II, KD I, KD II, 

KDK I, KDK II,  KMB I, KMB II, Anak I, jiwa I 

Mata kuliah ini mempelajari tentang kerangka kerja, berbasis evidence-based 

untuk meningkatkan pemberian perawatan dengan mengidentifikasi komponen 

penting dari sistem perawatan kesehatan yang dapat dimodifikasi untuk 

mendukung manajemen penyakit kronis berkualitas tinggi yang berpusat pada 

pasien. 

40) Keperawatan Kritis 

SKS    : 3 (2T, 1P) 

Prasyarat  : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II,  KMB I, KMB II, 

KMB III, Anak I, Anak II, Maternitas II 

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. 

41) Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif 

SKS    : 2 (1T, 1P) 

Prasyarat  : IDK I, IDK II, KD I, KD II, KDK I, KDK II,  KMB I, KMB II, 

KMB III; Anak I, Anak II; Maternitas II, Jiwa I, Jiwa II; 

Kep.Kronis 

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. 

42) Kewirausahaan 

SKS    : 3 (2T, 1P) 
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Prasyarat  : IDK I & II; KD I &II; KMB I, II, & III; Anak I & II; 

Maternitas I&II, Jiwa I &II; Komunitas I&II; gerontik, 

keluarga, gawat darurat 

Fokus mata kuliah ini adalah pemahaman dan penjiwaan tentang 

kewirausahaan sehingga menjadi motivasi untuk mengambangkan ide 

wirausaha dalam keperawatan Aspek penting yang harus menjadi perhatian 

adalah perawat memiliki kemampuan dalam menganalisis dan 

mengembangkan ide berwirausaha terutama dalam dunia keperawatan Konsep 

dasar perawat harus memiliki soft skill dalam berwirausaha. Pembahasan 

meliputi: sikap, kepribadian dan profil seorang wirausaha, pengenalan potensi 

diri, pengembangan kemampuan manajerial, keberanian mengambil resiko, 

pengenalan fungsi model kewirausahaan, mengembangkan ide dan analisis 

peluang usaha, analisis SWOT, pembuatan rancangan usaha dalam bidang 

keperawatan serta mempresentasikannya. Proses pembelajaran dilakukan 

melalui belajar berdasarkan pertanyaan/ question-based learning (QBL), 

collaborative learning (CL), belajar berdasarkan kasus atau masalah/ case or 

problem-based learning (CBL or PBL), klarifikasi narasumber melalui ceramah 

interaktif. 

43) Praktik Keperawatan Populasi Khusus 

SKS    : 3 (3PL) 

Prasyarat  : KD I,II; IDK I,II; KDK I, KDK II, Anak I,II; Maternitas I, 

II; komunitas I,II; gerontik, Gawat darurat; jiwa I, II; 

managemen 

Mata kuliah Praktik Keperawatan Populasi Khusus merupakan satu kelompok 

Mata Kuliah Keahlian (MKK) yang memiliki fokus pada penerapan asuhan 

keperawatan yang diajarkan pada mata ajar Keperawatan Dewasa (KD). Fokus 

mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien pada populasi bayi, 

anak, perawatan ibu hamil dan persalinan, lansia, komunitas, pasien yang 
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mempunyai masalah kesehatan jiwa, juga pasien dengan kondisi kegawatan, 

serta managemen keperawatan. Penerapan asuhan keperawatan pada Praktik 

Keperawatan Populasi Khusus 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 dengan klien, 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, 

panti lansia, ataupun komunitas dalm bentuk diskusi kasus, presentasi kasus, 

dan belajar mandiri. 

44) Biostatistik 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : Tidak ada 

Mata kuliah 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 keperawatan. 

45) Metodologi Penelitian 

SKS    : 4 (3T, 1P) 

Prasyarat   : Biostatistik 

Mata kuliah ini membahas tentang filsafat ilmu, konsep penelitian, 

perkembangan penelitian keperawatan, proses penelitian, dimensi penelitian, 

prosedur pemilihan uji hipotesis, statistik deskriptif, uji hipotesis komparatif, uji 

hipotesis variabel kategorikal, uji korelasi, proposal penelitian, etika penelitian 

dan penulisan hasil penelitian. 
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46) Tugas Akhir 

SKS    : 6 (6PL) 

Prasyarat : IDK I&II, KD I&II, KDK I&II, Keperawatan Anak I&II, 

Keperawatan Maternitas I & II, keperawatan Jiwa I & 

II, Keperawatan Medikal Bedah I, II & III, 

Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan 

Komunitas I & II  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah implementasi dari metodologi penelitian 

yang mewajibkan untuk mengidentifikasi masalah keperawatan yang harus 

diselesaikan dengan penelitian, membuat proposal penelitian, melakukan 

peneitian dan memuat laporan hasil penelitian dengan menggunakan 

metodologi penelitian. 

47) Program Karya Nyata Mahasiswa 

SKS    : 3 (3PL) 

Prasyarat  : Komunikasi I&II,  Pend. & Promosi Kesehatan, IDK 

I&II, KD I&II, KDK I&II, Keperawatan Anak I&II, 

Keperawatan Maternitas I & II, keperawatan Jiwa I & 

II, Keperawatan Medikal Bedah I, II & III, Keperawatan 

Gawat  Darurat, Keperawatan Komunitas I & II 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik lapangan dimana mahasiswa 

mendapatkan pengalaman belajar di masyarakat mulai dari mengidentifikasi 

kebutuhan kesehatan, merancang program kesehatan dan melakukan koordinasi 

lapangan dalam pelayanan kesehatan. 

 

7. PKNM  (Program Kerja Nyata Mahasiswa) 

a. PKNM merupakan kelompok atau kuliah muatan Universitas. 

b. PKNM di Universitas Brawijaya masih bersifat intra kurikuler wajib untuk 

Program Sarjana. 
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c. Bobot PKNM 3 SKS. 

d. Dapat ditempuh apabila mahasiswa sudah menempuh minimal 110  SKS. 

e. Pelaksanaan Program Kerja Nyata Mahasiswa di Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya dapat berbentuk : 

1) Program Kerja Nyata Mahasiswa Tematik merupakan program kerjasama 

pemerintah daerah dengan Universitas Brawijaya. 

2) Program Kerja Nyata Mahasiswa (PKNM) bentuk alternatif program KKN di 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

f. Petunjuk pelaksanaan PKNM dituangkan dalam buku pedoman PKNM Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya. 

8. Tenaga Kependidikan 

a. Tenaga kependidikan mengikuti sepenuhnya dan menjadi bagian dari 

Administrasi Pendidikan Fakultas. 

b. Tenaga kependidikan Akademik Jurusan Keperawatan di lingkungan Fakultas 

Kedokteran bertugas menyelenggarakan tugas administratif secara khusus dalam 

menunjang proses belajar mengajar Kurikulum berbasis kompetensi. 

c. Dengan Kodifikasi dan Pencirian Pembelajaran Kompetensi, Tenaga kependidikan 

akademik  menyusun kartu-kartu mahasiswa (kartu rencana studi, kartu hasil 

studi, dan kartu-kartu lain yang diperlukan) sesuai dengan program studi masing-

masing. 

d. Tenaga kependidikan Akademik bertanggung jawab dan menyelenggarakan 

Sistem Informasi Akademik Kurikulum berbasis kompetensi, dan Kurikulum Alih 

Program. 

e. Biaya studi mengacu pada Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya. 

9. Batas Masa Studi  

a. Pendidikan Sarjana Keperawatan program regular 
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A. Batas masa studi mahasiswa harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 

7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester, termasuk cuti 

akademik/terminal dengan seijin Rektor.  

B. Bila melebihi masa studi tersebut mahasiswa dinyatakan tidak mampu 

melanjutkan studinya dan dinyatakan gagal menempuh program sarjana 

keperawatan. 

C. Diperhitungkan termasuk Masa Studi pada butir 1, apabila mahasiswa tidak 

mendaftar ulang. 

b. Pada Pendidikan Sarjana Keperawatan program alih jenjang (SAP) 

1) Batas masa studi mahasiswa harus diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 

4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, termasuk cuti akademik/terminal 

dengan seijin Rektor. 

2) Bila melebihi masa studi tersebut mahasiswa dinyatakan tidak mampu 

melanjutkan studinya dan dinyatakan gagal menempuh program sarjana 

keperawatan. 

3) Diperhitungkan termasuk Masa Studi pada butir 1, apabila mahasiswa tidak 

mendaftar ulang. 

10. Gelar Lulusan  

Sumber PP No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

Gelar untuk lulusan pendidikan akademik ditulis dibelakang nama yang berhak dengan 

mencantumkan singkatan bidang ilmu keperawatan, Sarjana Keperawatan (S.Kep) 
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BAB V 

TUGAS AKHIR  

A. PENGERTIAN 

Tugas Akhir (TA) merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh 

mahasiswa berdasarkan hasil penelitian. Karya ilmiah yang dimaksud adalah jenis 

penelitian analitik dan bukan deskriptif sebagai penyajian data epidemiologik saja. 

B. SIFAT DAN TUJUAN 

Tugas Akhir diwajibkan bagi seluruh mahasiswa di Program Studi Ilmu Keperawatan. 

Tugas Akhir ditempuh  sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana 

Keperawatan. Tugas Akhir dipertahankan dalam ujian Tugas Akhir sebagai bentuk  

bentuk penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang yang dikaji 

mahasiswa. 

C. SYARAT-SYARAT MEMBUAT TUGAS AKHIR: 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan. 

2. Mengumpulkan beban kredit sekurang-kurangnya 96 sks.  

3. IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,50. 

4. Telah lulus mata kuliah Biostatistik, Metodologi Penelitian.  

5. Tidak ada nilai akhir < C. 

6. Nilai C tidak boleh melebihi 10% beban kredit total. 

D. WAKTU PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 

1. Tugas Akhir sudah harus diselesaikan dalam waktu paling lama 2 semester (program 

regular) dan 1 semester (program SAP) sejak Tugas Akhir diprogramkan dalam KRS. 

2. Perpanjangan waktu harus mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi dan 

memrogram kembali mata kuliah TA pada semester berikutnya dengan tata cara 

yang ditentukan oleh Fakultas. 

3. Beban kredit Tugas Akhir 

4. Beban kredit Tugas Akhir adalah 6 (enam) SKS. 
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E. PROSES PEMBUATAN TUGAS AKHIR 

1. Mahasiswa mengajukan judul penelitian kemudian dikonsultasikan kepada 

pembimbing Tugas Akhir. 

2. Setelah mendapatkan persetujuan mahasiswa diperkenankan membuat proposal 

melalui proses pembimbingan 

3. Proposal akan di uji kelayakannya oleh kedua dosen pembimbing tugas akhir dalam 

forum ujian proposal 

4. Setelah lulus ujian proposal dan melakukan perbaikan proposal tugas akhir, 

mahasiswa harus mengajukan pernyataan laik etik dari komisi etik penelitian  

5. Setelah mendapatkan pernyataan laik etik, mahasiswa dapat mulai mengambil dan 

mengolah data penelitian melalui proses pembimbingan kedua pembimbing tugas 

akhir 

6. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kedua 

pembimbing dan melengkapi persyaratan administrasi ujian tugas akhir. 

7. Ujian tugas akhir dihadiri oleh pembimbing dan penguji tugas akhir yang ditetapkan 

oleh dekan. 

F. BIMBINGAN TUGAS AKHIR  

1. Jumlah Pembimbing 

 Seorang mahasiswa yang membuat Tugas Akhir dibimbing oleh dua orang dosen 

yang terdiri dari seorang dosen Pembimbing I dan seorang dosen Pembimbing II. 

2. Penentuan Pembimbing 

Dekan menentukan Pembimbing I dan Pembimbing II atas usul Ketua Program 

Studi dan Tim Tugas Akhir. Dosen Pembimbing II dapat berasal dari luar fakultas 

selama diperlukan. Dosen luar biasa atau dosen tamu dapat diusulkan menjadi 

Pembimbing I atau Pembimbing II. 

3. Syarat Pembimbing 
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a. Pembimbing I adalah dosen yang memiliki kepangkatan serendah-rendahnya 

Lektor bagi pemegang ijazah minimal S2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi 

pemegang ijazah S3 (Doktor). 

b. Pembimbing II adalah dosen yang memiliki kualifikasi S2 (Magister) dengan 

pangkat minimal Asisten Ahli. 

4. Tugas dan Kewajiban Pembimbing 

a. Tugas dan kewajiban Pembimbing I adalah:  

 Membantu mahasiswa dalam mencari fenomena permasalahan sebagai 

dasar penyusunan Tugas Akhir. 

 Mengarahkan dan mempertajam penulisan judul, permasalahan, 

tujuan, kerangka konsep dan hipotesis penelitian. 

 Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan penelitian 

 Membantu mahasiswa dalam mendapatkan referensi yang diperlukan 

 Membimbing mahasiswa dalam hal penulisan, penyusunan dan 

penyelesaian proposal serta laporan Tugas Akhir. 

b. Tugas dan kewajiban Pembimbing II adalah membantu tugas-tugas 

Pembimbing I, antara lain: 

 Membantu mahasiswa mempertajam judul penelitian Tugas Akhir 

 Membantu mahasiswa menentukan metode penelitian 

 Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan penelitian 

 Membantu mahasiswa memperoleh referensi yang diperlukan 

 Membimbing mahasiswa dalam hal penulisan, penyusunan dan 

penyelesaian proposal serta laporan Tugas Akhir 

5. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir 

a. Susunan Majelis Penguji 

 Majelis Penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Tim Pengelola Tugas 

Akhir. 
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 Susunan Majelis Penguji terdiri dari pembimbing sebagai anggota, dan 

seorang penguji diluar pembimbing yang merangkap sebagai ketua 

penguji.  

 Ketua Penguji adalah dosen/selain dosen yang berkompeten dibidangnya 

yang ditentukan oleh dekan atas usul Ketua Program Studi dan Tim Tugas 

Akhir. Ketua Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan serendah-

rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor bagi pemegang ijazah 

minimal S2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S3 (Doktor). 

 Penggantian ketua penguji boleh dilakukan pada kondisi force majour 

melalui koordinasi dengan Tim Tugas Akhir  

b. Tugas Majelis Penguji 

 Ketua penguji bertugas memimpin dan mengatur kelancaran pelaksanaan 

ujian. 

 Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian pada 

mahasiswa. 

 Menentukan kelulusan mahasiswa dan menyampaikan hal-hal yang terkait 

dengan penyelesaian pelaksanaan Tugas Akhir. 

 Menentukan tugas-tugas/ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa untuk perbaikan naskah Tugas Akhir. 

G. UJIAN TUGAS AKHIR 

1. Ujian Proposal 

Setelah selesai penyusunan proposal, mahasiswa diperbolehkan untuk mendaftar 

Tugas Akhir. Persyaratan pendaftaran Tugas Akhir dapat dilihat pada Form 

Pendaftaran Tugas Akhir. Ujian proposal dapat dilaksanakan apabila dihadiri 

Pembimbing I dan Pembimbing II. Ujian proposal dimaksudkan untuk menyamakan 

persepsi antara kedua pembimbing dan mahasiswa, serta mengevaluasi kesiapan 

mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya. 

2. Ujian Tugas Akhir 
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Ujian Tugas Akhir program sarjana bersifat komprehensif dan 

tertutup, dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa 

dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang yang dikaji. 

Ujian Tugas Akhir dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurangnya ketua 

penguji dan satu pembimbing. Pembimbing yang tidak hadir dalam ujian Tugas Akhir 

hanya memberikan nilai proses pembimbingan dan tidak ada lagi ujian tersendiri 

diluar ujian Tugas Akhir. 

3. Waktu Ujian Tugas Akhir  

Waktu yang disediakan untuk ujian Tugas Akhir Sarjana 60-90 menit. 

4. Penilaian  

a. Penilaian Proposal 

 Penilaian proposal yang meliputi proses penyusunan proposal dan ujian 

proposal. 

 Penilaian proses penyusunan proposal meliputi sikap (30%), pengetahuan 

ilmu (30%), kreativitas keilmuan (20%), attitude/sopan santun selama 

bimbingan (20%). 

 Penilaian ujian proposal meliputi naskah (40%), penyajian (40%), 

pengetahuan Ilmu (20%). 

b. Penilaian Hasil Tugas Akhir 

 Penilaian hasil Tugas Akhir yang meliputi proses penyusunan hasil 

penelitian dan ujian hasil Tugas Akhir. 

 Penilaian proses penyusunan hasil Tugas Akhir meliputi sikap (30%), 

pengetahuan ilmu (30%), kreativitas keilmuan (20%), attitude/sopan 

santun selama bimbingan (10%), log book (10%). 

 Penilaian ujian hasil Tugas Akhir meliputi naskah (40%), penyajian (40%), 

pengetahuan ilmu (20%). 

c. Penilaian Akhir 
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Nilai akhir ujian Tugas Akhir diputuskan melalui musyawarah Majelis Penguji. 

Nilai akhir ujian dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. Nilai 

tersebut diberitahukan kepada mahasiswa atas kesepakatan Majelis Penguji.  

Mahasiswa dinyatakan lulus Tugas Akhir apabila sekurang-kurangnya 

memperoleh nilai B. Dalam hal revisi dianggap cukup banyak, Ketua Penguji 

boleh mengumumkan dengan kata “lulus” tanpa pemberitahuan nilai. 

Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian harus melaksanakan ujian ulang 

tugas akhir. 

H. LAIN-LAIN 

1. Sebagai penghargaan kepada mahasiswa yang mengikuti lomba 

karya tulis ilmiah tertentu, akan diterbitkan Surat Keputusan Dekan 

bahwa karya tulis ilmiah yang dilombakan tersebut dapat 

menggantikan Tugas Akhir dengan nilai A. 

2. Karya tulis ilmiah tersebut harus memenuhi persyaratan proses 

penelitian, yaitu ujian proposal, pelaksanaan penelitian dan 

penulisan hasil penelitian, ujian hasil penelitian. 

3. Mahasiswa tetap wajib menyerahkan karya ilmiah tersebut dalam bentuk naskah 

Tugas Akhir (sesuai format Tugas Akhir yang seharusnya dengan melampirkan Surat 

Keputusan Dekan pada halaman paling depan. 

4. Karya tulis ilmiah yang dapat menggantikan Tugas Akhir dengan nilai A adalah: 

a. Karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian dan penelusuran studi pustaka yang 

didanai dan dinyatakan layak mengikuti PIMNAS yang diadakan oleh 

KEMENRISTEK DIKTI  

b. Karya tulis sebagai pemenang kesatu yang diadakan oleh institusi tertentu dan 

berskala regional 

c. Karya tulis sebagai pemenang (pemenang ke 1, 2, atau 3) yang diadakan oleh 

institusi/lembaga tertentu dan berskala nasional atau internasional 
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a. Melampirkan sertifikat sebagai pemenang ke 1, 2 atau 3 dalam naskah 

tugas akhir.  
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BAB VI 

PENYELENGGARAAN  PEMBELAJARAN 

A. MEKANISME PEMBELAJARAN 

Pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa 

berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkron dan Pembelajaran 

asinkron. Pada pembelajaran sinkron, dosen dan mahasiswa melaksanakan proses 

pembelajaran daring pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam 

diskusi secara langsung. Pada pembelajaran yang asinkron, dosen dan mahasiswa 

melaksanakan proses pembelajaran daring pada waktu yang berbeda, belajar dan 

terlibat dalam diskusi secara tidak langsung. Kedua pembelajaran tersebut dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.  

1. Mekanisme pembelajaran sinkron  

a. Dosen upload materi kuliah ke Learning Management System (LMS) dengan 

sarana VLM UB, SPADA, LMS Fakultas, Google Classroom, Media sosial.  

b. Dosen memberi Kuliah Live Daring melalui sarana siaran melalui aplikasi seperti 

Zoom, Meet Google, Live Instagram, Live Youtube.  

c. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari Live streaming.  

d. Mahasiswa bisa berdiskusi, tanya-jawab ke dosen melalui siaran atau chatting 

dari aplikasi tersebut. 

e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS. 

2. Mekanisme pembelajaran asinkron  

a. Dosen upload materi kuliah ke Learning Management System (LMS) dengan 

sarana LMS Fakultas, SPADA, Google Classroom, Media sosial.  

b. Dosen merekan video materi Kuliah Daring dengan menggunakan aplikasi 

perekaman video seperti Camera (HP), Filmora (PC), OBS Studio (PC).  

c. Dosen upload Video rekaman kuliah ke LMS atau Youtube  

d. Mahasiswa mengikuti Kuliah dari LMS atau Youtube  
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e. Mahasiswa bisa tanya-jawab ke dosen melalui email atau medsos.  

f. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS/medsos 

B. WAKTU, DURASI  DAN TEMPAT PEMBELAJARAN 

1. Waktu dan tempat Pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh program studi 

berkoordinasi dengan Jurusan, departemen, bagian umum dan perlengkapan serta 

bagian akademik. 

2. Waktu pembelajaran setiap kompetensi disesuaikan dengan beban studi masing-

masing. 

3. Waktu untuk pembelajaran mandiri disusun oleh Penanggungjawab Mata Kuliah. 

4. Pelaksanaan pembelajaran sinkron maksimal 30% dan pembelajaran asinkron 

minimal 70% dari total perkuliahan.  

5. Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak 

bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. 

C. MODUL 

1. Proses pembelajaran sepenuhnya menggunakan Modul dalam setiap pembelajaran 

mata kuliah. 

2. Setiap Modul disusun oleh Kontributor Penyusun Modul yang diambil dari dosen-

dosen jurusan Keperawatan sesuai dengan peminatan. 

3. Setiap Modul disusun dengan sekurang-kurangnya berisikan: 

a) Rumusan Kompetensi, Komponen Kompetensi, dan Area Kompetensi sesuai 

Pedoman Konsil Keperawatan Internasional yang ingin dicapai melalui 

pembelajaran sebuah Modul. 

b) Overview untuk memberikan gambaran umum proses dan isi pembelajaran 

modul agar mahasiswa memahami konteks dan prosedur pembelajaran modul. 

c) Tugas Modul (Modul Task) untuk dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa dan 

saling diklarifikasi dalam Diskusi Kelompok diantara mahasiswa. 

d) Referensi untuk mempermudah mahasiswa mencari rujukan utama dalam 

mempelajari modul khususnya dalam mengerjakan tugas modul. 
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e) Pembelajaran Modul tidak selalu oleh dosen kontributor modul, melainkan oleh 

dosen yang diusulkan Penanggung Jawab Matakuliah (PJMK) dan mendapat 

persetujuan dosen bersangkutan yang selanjutnya disebut fasilitator atau tutor. 

f) Modul yang telah disusun oleh Kontributor Modul hendaknya dikonsultasikan 

dan  diserahkan kepada tim kurikulum. 

D. STRATEGI PEMBELAJARAN 

1. Program pembelajaran harus diupayakan terpusat pada aktivitas mahasiswa semisal 

diskusi, belajar mandiri, self inquiry, seminar, dan cara belajar aktif lainnya 

sepanjang dimungkinkan. 

2. Pembelajaran  diarahkan kepada pengenalan terhadap kasus-kasus nyata di 

lapangan. 

E. METODE PEMBELAJARAN 

Pembelajaran pada pendidikan akademik menggunakan berbagai metoda pembelajaran 

yang berfokus pada mahasiswa/ Student Centered learning (SCL).  

1. Pembelajaran  Mata Kuliah Keperawatan 

a. Pembelajaran mata kuliah dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang 

Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) yang bertanggungjawab kepada program 

studi. 

b. Pembelajaran menggunakan Modul yang telah diterima mahasiswa ± 1 minggu 

sebelum pembelajaran Modul dimulai. 

c. Mahasiswa diharapkan mengerjakan semua Tugas Modul dirumah secara 

mandiri. 

d. Durasi pembelajaran Modul disesuaikan dengan beban studi yang telah 

ditetapkan. 

2. Metode Pembelajaran Pada Pendidikan Sarjana Keperawatan 

Terdapat dua metode pembelajaran yaitu secara daring dan luring. Metode yang 

digunakan secara daring meliputi: 
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a. Sinkron : tatap muka dan diskusi dilakukan melalui media video conference 

online (Zoom meeting, Google Meet, Microsoft Team, Whatsapp grup call, dll) 

b. Asinkron :  dosen memberikan tugas melalui media LMS ataupun google 

classroom, kemudian diskusi, feedback dan evaluasi diberikan secara tertulis 

dalam media tersebut. Metode pengerjaan tugas dapat dilaksanakan secara 

individu maupun berkelompok daring. 

Pembelajaran menggunakan metode luring meliputi: 

a. Small Group Discussion: mempelajari dan menjalankan suatu peran yang 

ditugaskan kepadanya atau mempraktikan/mencoba berbagai model 

(komputer) yang telah disiapkan. 

b. Role-Play & Simulation: mempelajari dan menjalankan suatu peran yang 

ditugaskan kepadanya atau mempraktikan/mencoba berbagai model 

(komputer) yang telah disiapkan. 

c. Case Study: mengkaji kasus dengan mencermati karakteristik kondisi kasus 

tersebut. 

d. Discovery Learning (DL): mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi 

yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan 

e. Self-Directed Learning (SDL): merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, 

dan menilai pengalaman belajarnya sendiri. 

f. Cooperative Learning (CL) : Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang 

diberikan dosen secara berkelompok. 

g. Collaborative Learning (CbL): Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam 

mengerjakan tugas serta membuat rancangan proses dan bentuk penilaian 

berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri. 

h. Contextual Instruction (CI): Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi 

nyata dan melakukan studi lapang/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari 

kesesuaian teori. 
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i. Project Based Learning (PjBL) : Mengerjakan tugas ( berupa proyek) yang telah 

dirancang secara sistematis dengan menunjukan kinerja dan mempertanggung 

jawabkan hasil kerjanya di forum. 

j. Problem Based Learning and Inquiry (PBL) : Belajar dengan menggali/ mencari 

informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan 

masalah faktual/ yang dirancang oleh dosen 

Aktivitas mahasiswa dan dosen pada setiap model pembelajaran. 

No  Model Belajar  Aktivitas Belajar Mahasiswa  Aktivitas Dosen  

1  Small Group 

Discussion  

• membentuk kelompok (5-10)  

• memilih bahan diskusi  

• mepresentasikan paper dan 

mendiskusikan di kelas  

 

1. Membuat rancangan 

bahan dikusi dan aturan 

diskusi.  

2. Menjadi moderator dan 

sekaligus mengulas pada 

setiap akhir sesion diskusi 

mahasiswa.  

2  Simulasi  • mempelajari dan menjalankan 

suatu peran yang ditugaskan 

kepadanya.  

• atau mempraktikan/mencoba 

berbagai model (komputer) yang 

telah disiapkan.  

 

1. Merancang situasi/ 

kegiatan yang mirip dengan 

yang sesungguhnya, bisa 

berupa bermain peran, 

model komputer, atau 

berbagai latihan simulasi.  

2. Membahas kinerja 

mahasiswa.  

3  Discovery Learning  • mencari, mengumpulkan, dan 

menyusun informasi yang ada 

untuk mendeskripsikan suatu 

pengetahuan.  

 

1. Menyediakan data, atau 

petunjuk (metode) untuk 

menelusuri suatu 

pengetahuan yang harus 

dipelajari oleh mahasiswa.  

2. Memeriksa dan memberi 

ulasan terhadap hasil 

belajar mandiri mahasiswa.  

4  Self-Directed 

Learning  

• merencanakan kegiatan belajar, 

melaksanakan, dan menilai 

pengalaman belajarnya sendiri.  

Sebagai fasilitator. memberi 

arahan, bimbingan, dan 

konfirmasi terhadap 



PEDOMAN PENDIDIKAN 
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN JURUSAN KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
2020 - 2021 

 

 

Halaman 67 

 

No  Model Belajar  Aktivitas Belajar Mahasiswa  Aktivitas Dosen  

 kemajuan belajar yang telah 

dilakukan individu 

mahasiswa.  

5  Cooperative 

Learning  

• Membahas dan menyimpulkan 

masalah/ tugas yang diberikan 

dosen secara berkelompok.  

 

1. Merancang dan 

dimonitor proses belajar 

dan hasil belajar kelompok 

mahasiswa. 2. Menyiapkan 

suatu masalah/ kasus atau 

bentuk tugas untuk 

diselesaikan oleh 

mahasiswa secara 

berkelompok.  

6  Collaborative 
Learning  

• Bekerja sama dengan anggota 
kelompoknya dalam mengerjakan 
tugas  
• Membuat rancangan proses 
dan bentuk penilaian berdasarkan 
konsensus kelompoknya sendiri.  

1. Merancang tugas yang 
bersifat open ended.  
2. Sebagai fasilitator dan 
motivator.  
 

7  Contextual 
Instruction  

• Membahas konsep (teori) 
kaitannya dengan situasi nyata  
• Melakukan studi lapang/ terjun 
di dunia nyata untuk mempelajari 
kesesuaian teori.  
 

1.Menjelaskan bahan kajian 
yang bersifat teori dan 
mengkaitkannya dengan 
situasi nyata dalam 
kehidupan sehari-hari, atau 
kerja profesional, atau 
manajerial, atau 
entrepreneurial.  
2. Menyusun tugas untuk 
studi mahasiswa terjun ke 
lapangan  

8  Project Based 
Learning  

• Mengerjakan tugas (berupa 
proyek) yang telah dirancang 
secara sistematis.  
• Menunjukan kinerja dan 
mempertanggung jawabkan hasil 
kerjanya di forum.  
 

1. Merancang suatu tugas 
(proyek) yang sistematik 
agar mahasiswa belajar 
pengetahuan dan 
keterampilan melalui 
proses pencarian/ 
penggalian (inquiry), yang 
terstruktur dan kompleks.  
2. Merumuskan dan 
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No  Model Belajar  Aktivitas Belajar Mahasiswa  Aktivitas Dosen  

melakukan proses 
pembimbingan dan 
asesmen.  

9  Problem Based 
Learning  

• Belajar dengan menggali/ 
mencari informasi (inquiry) serta 
memanfaatkan informasi 
tersebut untuk memecahkan 
masalah faktual/ yang dirancang 
oleh dosen.  
 

1.Merancang tugas untuk 
mencapai kompetensi 
tertentu  
2. Membuat petunjuk 
(metode) untuk mahasiswa 
dalam mencari pemecahan 
masalah yang dipilih oleh 
mahasiswa sendiri atau 
yang ditetapkan.  
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BAB VII 

EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN 

 

Evaluasi dalam kurikulum ini meliputi elemen hasil pembelajaran (pengetahuan yang 

diperoleh oleh mahasiswa), proses pembelajaran, dan sikap mahasiswa selama proses 

pembelajaran. 

A. PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA 

Cara penilaian pengetahuan/hasil belajar mahasiswa: 

1. Pada pembelajaran secara luring, kegiatan penilaian pengetahuan/hasil belajar 

mahasiswa dilakukan melalui ujian. Sedangkan pada pembelajaran daring, kegiatan 

penilaian pengetahuan/hasil belajar mahasiswa dilakukan selama proses 

pembelajaran.  

2. Penilaian hasil belajar dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan yang disusun oleh 

PJMK pada mata ajar. Metode ujian tulis dapat dilakukan dengan menggunakan 

Computer Based Test (CBT) atau Paper Based Test (PBT).  

3. Penilaian keterampilan (skills) dilakukan dengan melakukan observasi dan penilaian 

selama kegiatan praktikum berlangsung dan melalui OSCE (Objective Structured 

Clinical Examination) atau CEP (Cheklist Evaluation Of life Perfomance). OSCE atau 

CEP dilakukan setiap akhir mata kuliah dengan materi keterampilan yang telah dilatih 

selama mata kuliah tersebut. Dalam OSCE atau CEP mahasiswa diminta untuk 

memperagakan keterampilan yang diujikan sesuai dengan checklist yang telah 

disusun dan dilatih. Sedangkan pada pembelajaran daring, penilaian keterampilan 

(skills) dilakukan dengan melakukan observasi dan penilaian selama kegiatan 

praktikum berlangsung. Penilaian bisa berupa video ketrampilan mahasiswa 

(mahasiswa secara aktif menunjukkan ketrampilannya melalui video yang telah 

dibuat). 

4. Penilaian terhadap proses pembelajaran dilakukan oleh dosen melalui diskusi, 

praktikum, seminar. 
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5. Penilaian terhadap proses pelaksanaan dapat dilakukan oleh dosen atau oleh dosen 

dan mahasiswa. 

6. Persyaratan administrasi memperoleh nilai akhir mata kuliah: Mahasiswa berhak 

memperoleh nilai mata kuliah apabila mengikuti 80% dari proses pembelajaran 

(ceramah, diskusi, tugas, kuis dan ujian). 

B. PENILAIAN KELULUSAN DALAM MATA KULIAH 

1. Sistem Penilaian 

Sistem penilaian berdasarkan acuan Universitas Brawijaya dalam nilai angka mutu, 

huruf mutu, bobot dan sebutan. 

Kisaran Angka Huruf Mutu Bobot 

>80 - 100  A 4 

>75 – 80  B+ 3,5 

>69 – 75 B 3 

>60 – 69 C+ 2,5 

>55 – 60 C 2 

>50 – 55 D+ 1,5 

>44 – 50 D 1 

≤44 E 0 

 

Mahasiswa dikatakan lulus dalam sebuah mata kuliah jika memperoleh nilai minimal 

C+. 

2. Pembobotan Penilaian 

a. Perkuliahan secara luring 

No Penilaian Jenis 
Bobot 

MK 
Praktikum 

MK Non 
Praktikum 
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1. Pengetahuan Ujian tulis 30% 50% 

2. Proses dan Sikap 
Diskusi  /presentasi 20% 30% 

Penugasan 20% 20% 

3. Praktikum OSCE / CEP 30% 0% 

b. Secara daring 

No Penilaian Jenis 
Bobot 

MK 
Praktikum 

MK Non 
Praktikum 

1. Pengetahuan Pre Post tes, Quiz,  30% 50% 

2. 
Proses dan 

Sikap 
Diskusi /presentasi, Proses 

perkuliahan 
20% 30% 

3. Penugasan Tugas terstruktur 20% 20% 

4. Praktikum Video mandiri 30% 0% 

 

Catatan:  

 Pembobotan nilai pada mata kuliah praktikum, prosentase nilai 

praktikum menyesuaikan proporsi beban SKS praktikum dalam mata 

kuliah tersebut.  

 Mahasiswa dinyatakan lulus praktikum pada muatan MK dengan 

praktikum apabila kompeten. 

 Mahasiswa yang kompeten dapat diberikan nilai terendah 75. 

7. Tugas Akhir 

Telah dijelaskan di BAB III. 

C. TAHAP EVALUASI 

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Jurusan Keperawatan dinyatakan dengan indeks 

prestasi (IP) yang ditulis dalam angka.  Evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai berikut: 

1. Akhir semester satu: lulus minimal dengan IPK ≥ 2,50. Jika peserta didik tidak 

melampaui item tersebut, di akhir semester satu akan diberikan Surat Peringatan 

oleh Ketua Program Studi atas saran dari Dosen Penasehat Akademik. 
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2. Akhir semester dua (tahun pertama): lulus minimal dengan IPK ≥ 2,50. Jika peserta 

didik tidak melampaui item tersebut, maka peserta didik harus mengundurkan diri. 

3. Syarat yudisium Sarjana Keperawatan: 

a. Telah menyelesaikan beban studi program sarjana yaitu 147 sks. 

b. Tidak melampaui maksimum masa studi 7 (tujuh) tahun. 

c. Lulus semua mata ajar dengan nilai minimal C+. 

d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) >2,75. 

e. Kelulusan dengan predikat Dengan Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan 

masa studi maksimum, untuk program sarjana maksimum 4 tahun. Tidak pernah 

terkena sanksi indisipliner, tidak ada nilai C+ (minimum B) atau tidak pernah terkena 

sanksi Akademik serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh 

Fakultas masing-masing 

4. Syarat Wisuda Sarjana Keperawatan* (mengikuti ketentuan dari universitas) 

5. Peraturan Mengulang Perkuliahan Reguler: Syarat Mengulang Perkuliahan pada 

Mahasiswa: Wajib mengikuti seluruh proses perkuliahan dengan kehadiran minimal 

80%. 

D. PREDIKAT KELULUSAN 

Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan 

dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah: 

IPK Predikat Kelulusan 

2,00 – 2,75 Baik 

2,76 – 3,25 
Memuaskan 

3,26 – 3.5 Sangat Memuaskan 

3,51 – 4,00 Cumlaude (Dengan Pujian) 

  

Predikat kelulusan disebut Cumlaude (Dengan Pujian) ditentukan dengan 

memperhatikan: 
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1. Salah satu atau keduanya yaitu pada tahap Akademik Sarjana Keperawatan (S.Kep) 

maupun profesi (Ns). 

2. Harus memenuhi seluruh persyaratan yang meliputi Masa Studi, IPK, Nilai Minimal 

dibawah ini: 

Uraian 
Tahap Akademik 

S1 Reguler 

Masa Studi 4 tahun 

IPK 3,51 – 4,00 

Nilai Minimal ≥ B 

Keterangan:   n = Lama studi dalam tahun 

3. Tidak pernah terkena sanksi akademik maupun sanksi indisipliner. 

E. BEBAN STUDI DALAM SEMESTER 

1. Beban Studi pada Mahasiswa Reguler 

Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan sama untuk setiap 

mahasiswa, kemudian mulai semester 2 beban studi ditetapkan sesuai dengan IP 

yang dicapai pada semester sebelumnya.  

Indeks Prestasi (IP) Beban Studi dalam SKS 

≥ 3,00 22-24 

2,50-2,99 19-21 

2,00-2,49 16-18 

1,50-1,99 12-15 

< 1,50 < 12 

 

2. Beban Studi pada Mahasiswa SAP 

Besarnya beban studi pada mahasiswa SAP ditentukan sama untuk setiap 

mahasiswa dari semester satu sampai dengan semester tiga (paket). 
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F. SANKSI AKADEMIK 

1. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester 

tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester 

tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.  

2. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka 

pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UB.  

3. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 2 dapat mengajukan 

permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak 

penutupan registrasi administrasi. 

4. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ 

berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa UB. 

5. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah 

ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut. 

6. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen 

formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh 

rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku 

7. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi 

pembatalan mata kuliah tersebut.  

8. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang 

ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata 

kuliah dalam semester yang bersangkutan.  

9. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi 

pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.  

10. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak 

kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang 

diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku.  
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11. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi 

skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.  

12. Mahasiswa yang melakukan plagiarism dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas 

Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan. 

13. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin 1-12) apabila 

disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat 

akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Brawijaya. 
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BAB VIII 

PENUNJANG KEBERHASILAN STUDI 

A. UJIAN PERBAIKAN 

1. Ujian perbaikan merupakan ujian dalam rangka memperbaiki nilai akhir pada Mata 

Kuliah berlangsung. 

2. Nilai yang diperbaiki maksimal C+. 

3. Hasil nilai yang dicapai maksimal B atau nilai yang terbaik. 

4. PJMK wajib menyelenggarakan dan mengalokasikan ujian perbaikan dalam rentang 

waktu mata kuliah tersebut. 

B. SEMESTER ANTARA 

1. Semester Antara adalah semester yang diadakan pada saat liburan semester genap 

atau sesuai ketentuan fakultas. 

2. Pada akhir Semester Antara dilakukan Ujian untuk menentukan Score dan 

selanjutnya dikonversikan kedalam Huruf Mutu. 

3. Nilai akhir ujian Semester Antara mengikuti ketentuan dalam Pedoman pendidikan 

Universitas Brawijaya, yaitu maksimal A atau nilai yang terbaik. 

4. Semester Antara dilaksanakan dengan model pembelajaran diskusi aktif dengan 

bahan ajar review bahan ajar mata kuliah kompetensi yang ingin diperbaiki. 

5. Semester Antara menggunakan waktu belajar yang sama dengan Semester regular 

dengan bahan ajar yang dipadatkan. 

6. Mahasiswa peserta Semester Antara harus memenuhi ketentuan: 

a. Mahasiswa peserta Semester Antara adalah mahasiswa yang pernah mengambil 

matakuliah tersebut sebelumnya atau mata kuliah baru yang tidak memiliki 

kegiatan praktikum. 

b. Mahasiswa terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai peserta semester antara 

untuk matakuliah kompetensi tertentu dengan mengisi Kartu Rencana Studi 

Semester Pendek (KRS-SP). 
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c. Membayar SPP Semester Antara sesuai dengan ketentuan. 

d. Semester Antara dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya: 

1) Diselenggarakan setiap akhir semester genap atau sesuai ketentuan Fakultas. 

2) Telah dilakukan proses perkuliahan sebelumnya. 

3) Ada proses pembelajaran 

4) Batas nilai mahasiswa yg boleh mengikuti SP adalah maksimal C+ 

5) Diikuti 10 (sepuluh) mahasiswa atau bila kurang dari 10 mahasiswa harus 

menanggung biaya operasional sebanyak 10 orang. 

e. Mahasiswa peserta Semester Antara dianggap gugur apabila tidak mengikuti 

minimal 80% kegiatan akademik dan SPP Semester Antara yang telah dibayarkan 

tidak dapat dikembalikan. 

f. Mahasiswa tidak dapat mengundurkan diri setelah mendaftar Semester Antara, 

kecuali bila mata kuliah tidak dibuka.  

g. Jumlah sks yang diambil pada Semester Antara maksimal 9 sks dengan syarat 

tidak bersamaan waktunya antara mata kuliah satu sama lain. 
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BAB IX 

BIMBINGAN DAN KONSELING (BK) DAN PENASEHAT AKADEMIK (PA) 

 

A. BIMBINGAN DAN KONSELING  

Salah satu layanan yang menunjang keberhasilan studi mahasiswa yaitu Layanan Konseling 

Mahasiswa (LKM). Layanan Konseling Mahasiswa (LKM) merupakan sebuah layanan 

yang menjadi bagian dari Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik dan Profesional 

(P3AP) sebagai upaya Universitas Brawijaya untuk memfasilitasi atau membantu 

mahasiswa dalam menghadapi permasalahan sehari-hari yang mungkin muncul dan 

mengganggu aktivitas sehari-hari dan berdampak pada performa akademis mahasiswa. 

Layanan Konseling Mahasiswa (LKM) dapat diakses melalui https://konseling.ub.ac.id/. 

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan 

intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu. mahasiswa dalam rangka 

pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (learning skill) demi karir masa 

depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu. 

1. Tujuan 

Membantu mahasiswa dalam: 

a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun 

masyarakat. 

b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif. 

c. Memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapinya secara 

realistis. 

d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional. 

e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan 

yang ditetapkan. 

f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik. 

2. Fungsi 

Fungsi Bimbingan dan Konseling serta Penasehat Akademik sebagai berikut: 

https://konseling.ub.ac.id/
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a. Penyaluran: bimbingan berfungsi dalam membantumahasiswa mendapatkan 

lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya. 

b. Penyesuaian (adaptasi): bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial pemukiman 

maupun lingkungan belajar di UB serta sebaliknya membantu UB menyesuaikan 

kebijakan sesuasi dengan keadaan mahasiswa. 

c. Pencegahan: bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa 

menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk 

mencapai sukses belajar dirinya secara optimal dalam mencapai sukses belajar. 

d. Perbaikan: bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki 

kondisinya yang dipandang kurang memadai. 

e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan dari mahasiswa yang 

terkait dengan keperluan bimbingan dan konseling itu. 

3. Program Layanan 

Program Layanan meliputi: 

a. Pengumpulan data mahasiswa baik akademik maupun non akademik. 

b. Pemberian informasi kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berguna bagi 

pengembangan pribadi, sosial, studi dan karier mahasiswa. 

c. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan 

pribadi, sosial, studi dan kariernya. 

d. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun 

non akademik melalui konseling/konsultasi. 

e. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak 

teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor. 

f. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan 

dengan proses bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi asuhannya. 

g. Pemberian informasi kepada pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program 

diploma dan program pascasarjana tentang berbagai karakteristik terkait tingkat 
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keberhasilan belajar mahasiswa secara umum. 

4. Lain-Lain 

a. Petugas Bimbingan dan Konseling harus melaporkan tugasnya secara berkala 

kepada pimpinan. 

b. Dosen Konseling di fakultas, jurusan, program diploma dan program pascasarjana 

harus melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan yang berkait. 

c. Pimpinan universitas harus memperhatikan hak-hak petugas Bimbingan dan Konseling 

d. Pimpinan fakultas, jurusan, program diploma dan pasca sarjana harus memperhatikan 

hak-hak Petugas Bimbingan dan Konseling. 

B. PENASEHAT AKADEMIK 

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat 

akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan 

kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. 

1. Tugas 

Penasehat Akademik bertugas 

a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi 

kegiatan akademik dan non akademik. 

b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik. 

c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang 

baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan 

studinya sebagai seorang ahli. 

d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk 

keperluan tertentu. 

e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya 

manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai Agama, Kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya. 

f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri 

sepanjang hayat. 
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g. Memberi peringatan tentang evaluasi akademik terhadap, mahasiswa yang IP-

nya selama 2 (dua) semester berturut-turut kurang dari 2 (dua) dan sks yang 

dicapai kurang dari 20 sks. 

h. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban 

melaksanakan tugas kepenasehatannya dengan kegiatan antara lain: 

1) Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya. 

2) Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam 

semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang 

berlaku. 

3) Meneliti dan memberi persetujuan terhadap studi semester yang 

direncanakan oleh mahasiswa dalam KRS. 

4) Pada saat menetapkan jumlah beban studi PA wajib memberikan penjelasan 

secukupnya atas ketetapan yang diambil oleh mahasiswa agar mahasiswa 

dapat menyadari dan menerima penetapan tersebut dengan penuh 

perhatian dan pengertian. 

2. Lain-lain 

a. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen PA tiap semester memperhatikan hasil 

belajar mahasiswa asuhannya secara per orangan atau kelompok. 

b. Penasehat akademik dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya 

(antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasehatan. 

c. Kegiatan kepenasehatan dalam bidang akademik dikoordinir oleh PD I/WD I, 

sedang dalam masalah non akademik dikoordinir oleh PDIII/WDIII. 

d. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus. 

e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh program studi. 

f. Setiap petugas PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan 

fakultas, jurusan, dan program studi. 

g. Pimpinan fakultas dan jurusan harus memperhatikan hak-hak dosen PA. 
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BAB X 

TATA TERTIB KELUARGA BESAR UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN KODE ETIK MAHASISWA  

 

I. TATA TERTIB 

A. KETENTUAN UMUM 

Yang dimaksud keluarga besar Universitas Brawijaya dalam tata tertib ini adalah tri 

sivitas akademika Universitas Brawijaya yang terdiri dari: 

1. Dosen, baik tetap atau tidak tetap. 

2. Tenaga Kependidikan, baik PNS maupun Non PNS. 

3. Mahasiswa, yaitu mahasiswa Universitas Brawijaya. 

B. HAK DAN KEWAJIBAN 

1. Hak Dosen 

a. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

secara bebas dan bertanggung-jawab dengan mengingat norma-norma 

kemanusiaan, martabat ilmuan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang 

berlaku. 

b. Menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya. 

2. Hak Tenaga Kependidikan 

a. Menyumbangkan karya kerja dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan 

dan perundangan yang berlaku. 

b. Memperoleh perlakuan yang adil. 

3. Hak Mahasiswa 

a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi 

yang dituntutnya. 

b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan 

telah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas. 
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c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut 

cara-cara dan ketentuan yang berlaku. 

d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, 

kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa 

Indonesia. 

4. Kewajiban Dosen 

a. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, berijawa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung 

jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan Negara dalam rangka 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menyiapkan mahasiswa 

sebagai kader penerus cita-cita bangsa. 

b. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah dan 

berbudaya, bermoral pancasila, dan berkepribadian Indonesia. 

c. Menjamin kebebasan mimbar dan kebebasan akademik dalam bentuk 

yang kreatif, konstruktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan. 

d. Mengembangkan dan mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam disiplin ilmunya. 

e. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku 

5. Kewajiban Tenaga Kependidikan 

a. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang 

berbudaya, bermoral Pancasila dan berkerpibadian Indonesia. 

b. Melaksanakan ketentuan pemerintah baik bersifat umum maupun 

kedinasan. 

c. Melakukan tugas pelayanan kepada Keluarga Besar Universitas Brawijaya 

dengan sebaik-baiknya. 



PEDOMAN PENDIDIKAN 
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN JURUSAN KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
2020 - 2021 

 

 

Halaman 84 

 

d. Menetapkan dan memelihara rasa kesejawatan sesuai dengan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan Korps Pegawai Negeri. 

e. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib, serta memiliki tanggung 

jawab yang besar. 

f. Menaati ketentuaan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Kewajiban Mahasiswa 

a. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata 

kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila 

dan berkepribadian Indonesia. 

b. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan di antara sesame 

Keluarga Besar Kampus Universitas Brawijaya. 

c. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan 

program-program kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. 

d. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap 

setiap peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya. 

e. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesame 

Keluarga Besar Universitas Brawijaya. 

f. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

C. TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB 

1. Tata karma pergaulan di dalam lingkungan kampus Universitas Brawijaya 

didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan 

dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila. 

2. Keluarga besar Universitas Brawijaya mempunyai tanggung jawab untuk 

menjaga nama baik almamater serta menyadari  bahwa perguruan tinggi 

harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang 

terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu 

suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara 

luas merupakan tanggung jawab bersama. 
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D. ETIKA DALAM PEMBELAJARAN DARING  

1. Etika Komunikasi Pembelajaran Daring  

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut:  

a. Kejujuran, sivitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran 

dalam semua komunikasi ilmiah.  

b. berintegritas, sivitas akademika terus berupaya untuk menepati janji 

dalam kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran 

dan tindakan.  

c. Menekankan objektifitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk 

menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah.  

d. kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, 

selalu hati-hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang 

lain.  

e. Keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. 

Bersikap terbuka untuk kritik dan ideide baru.  

f. menghargai Kekayaan Intelektual: menghargai paten, hak cipta, dan 

bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. Memberikan pengakuan 

informasi ilmiah. 

g. menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan 

bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.  

h. bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan 

pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas 

kompetensi yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak 

manfaat dan duplikatif.  

i. bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring): bantuan untuk 

mendidik, membimbing, dan memberikan saran kepada peserta didik. 

Mendorong peserta didik untuk memungkinkan mereka untuk membuat 

keputusan mandiri.  
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j. menghormati sesama sivitas akademika, dan memperlakukan mereka 

dengan adil.  

k. memberikan solusi saat ada masalah  

l. beranggungjawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan 

kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya 

bahaya sosial dalam pendidikan.  

m. tidak diskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan 

dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain 

yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.  

n. Professional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan 

kompetensi professional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan 

pembelajaran seumur hidup; mengambil langkahlangkah untuk 

mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara 

keseluruhan.  

o. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan 

mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.  

2. Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring  

Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:  

a. Partisipasif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen 

maupun mahasiswa. Dosen mengisi presensi setelah melakukan 

pembelajaran daring baik melalaui Siado maupun form lainnya. 

Mahasiswa berpartisiapsi aktif dalam pembelajaran daring dan pengerjaan 

tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. Dosen perlu memperhatikan 

beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas 

tersebut sehingga tidak overload.  

b. Saling memperkenalkan, menyapa dengan sopan santun  
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c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, 

sebaiknya menyapa dengan senyuman atau kata kata yang membuat 

semangat.  

d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, 

nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah 

dipahami.  

e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan,  

f. Mengunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan 

tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan 

pertemuan tanpa ijin, daring disambil menelpon, dll.  

g. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya google meet 

atau Zoom. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat 

lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.  

h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi. 

i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, 

berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib di ikuti dan di laksanakan 

saat berkomunikasi. Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup 

mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan 

orang di sekeliling.  

j. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan 

orang lain. 

k. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan 

menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan.  

l. Menghormati orangorang yang lebih senior.  

m. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik.  

n. Ada selingan humor dalam komunikasi agar dapat membangkitkan 

semangat dan kebahagiaan saat berkomunikasi. 

E. PELANGGARAN TERHADAP TATA TERTIB DAPAT BERUPA 
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1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik 

almamater/Keluarga Besar Universitas Brawijaya. 

2. Merongrong kewibawaan pejabat Universitas atau Fakultas dalam 

melaksanakan tugas dan jabatannya. 

3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya. 

4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap bawahannya maupun 

sesame pejabat. 

5. Membocorkan rahasia jabatan dan rahasia Negara. 

6. Melakukan pemungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam 

menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan. 

7. Melawan dan menolak tugas dari atasannya. 

8. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-

akademik yang telah ditetapkan universitas/fakultas. 

9. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang 

sah dari universitas/fakultas. 

10. Melakukan pengerusakkan/berbuat curang, kekerasan serta memalsukan 

surat/ dokumen yang sah. 

11. Melakukan pengerusakkan/gangguan system TI yang dikembangkan di 

Universitas Brawijaya. 

12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan, maupun 

gambar. 

13. Menyalahgunakan nama, lambing, dan tanda Universitas Brawijaya. 

14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik 

Universitas Brawijaya tanpa izin. 

15. Memeras, berjudi, perkelahian, membawa dan menyalahgunakan obat-obatan 

terlarang di kampus Universitas Brawijaya. 

16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh 

pemerintah. 
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17. Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika Universitas 

Brawijaya. 

18. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. 

F. SANKSI 

1. Keluarga Besar Universitas Brawijaya yang melakukan pelanggaran dapat 

dikenakan sanksi. 

2. Bentuk sanksi dapat berupa: 

a. Teguran dan atau peringatan 

b. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau 

pembayaran denda. 

c. Skrosing. 

d. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan 

dalam waktu tertentu atau selamanya. 

e. Pencabutan hak atau pemecatan sebagai anggota Keluarga Besar 

Universitas Brawijaya. 

G. PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (PANTIB) 

1. Keluarga Besar Universitas Brawijaya yang melakukan pelanggaran akan 

diproses oleh Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang 

dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor. 

2. Keanggotaan PANTIB terdiri dari tenaga akademik yang diangkat oleh Rektor 

atas usul Dekan-Dekan Fakultas, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun. 

3. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada 

Rektor, dan keputusan terakhir di tangan Rektor. 

H. KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Keluarga Besar Universitas Brawijaya yang melakukan pelanggaran diberikan 

hak untuk membela diridi hadapan Rektor, baik lisan maupun tertulis sebelum 

Rektor memberikan keputusan terakhir. 
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2. Khusus bagi tenaga akademik dan tenaga administrasi tetap berlaku/ 

dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

3. Ketentuan diatur dalam buku pedoman tersendiri. Lebih lanjut yang berkaitan 

dengan pengembangan pendidikan karakter Universitas Brawijaya. 

II. KODE ETIK MAHASISWA UB 

A. KETENTUAN UMUM 

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Brawijaya dan selanjutnya disingkat dengan 

Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi 

mahasiswa Universitas Brawijaya dalam berinteraksi dengan sivitas akademika 

dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya 

serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya. 

2. Universitas adalah Universitas Brawijaya Malang, disingkat UB, sebuah 

institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan UB, sebagai unsur 

pelaksana akademik, pendidikan professional, pendidikan vokasi, dalam 

seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu. 

4. Norma adalah adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai 

panduan, tatanan pengendalian yang sesuai dan berterima. 

5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan 

tugas utama mengajar. 

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu 

program akademik, profesi dan vokasi Universitas, termasuk di dalamnya 

mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkokan, mahasiswa pendengar, dan 

mahasiswa asing. 
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7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui 

ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan 

ujian skripsi. 

8. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan 

tenaga administrasi di Universitas. 

9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian 

materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atau proses-proses 

itu beserta produk dan unsur yang terlibat. 

10. Kegiatan Ekstra kurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar 

kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik 

dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia. 

11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan 

dalam kehidupan sehari-hari oleh Mahasiswa Universitas Brawijaya 

berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Kode Etik yang disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi 

seluruh Mahasiswa Universitas Brawijaya untuk berperilaku yang baik dalam 

melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Brawijaya dan di tengah 

masyarakat pada umumnya. 

2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik 

adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas Brawijaya untuk 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Brawijaya; terbentuknya 

mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berbudi luhur; menciptakan proses 

pendidikan yang tertib, teratur dan iklim akademik yang kondusif; serta 

membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika dan patuh pada norma 

hokum dan norma-norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat. 

C. MANFAAT 

Manfaat dari kode etik adalah: 
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1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian 

visi, misi, dan tujuan Universitas Brawijaya; 

2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung 

lainnya serta stakeholder Universitas Brawijaya termasuk keluarga dari 

mahasiswa Universitas Brawijaya; dan 

3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi 

serta akhlak mulia. 

D. STANDAR PERILAKU 

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan 

terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan 

yang dianut. 

2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; 

3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional; 

4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; 

5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana di Universitas, serta 

menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus; 

6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas; 

7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas; 

8. Berpenampilan sopan dan rapih (tidak memakai sandal, kaos oblong, pakaian 

ketat dan terbuka); 

9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga 

pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama; 

10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah 

disediakan; 

11. Menghormti orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status social; 

12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah 

masyarakat; 
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13. Menghargai pendapat orang lain; 

14. Bertanggung jawab dalam perbuatannya; dan 

15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan 

norma hukum atau norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat. 

1. Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/ atau laboratorium adalah: 

a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan 

atau laboratorium; 

b. Berpakaian rapih, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari 

asas-asas kepatutan; 

c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang 

dapaat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau 

alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk 

mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu 

ketenangan mahasiswa lain; 

d. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak 

pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut. 

e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat; 

f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan 

orang lain; 

g. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang 

diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan; 

h. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium; 

i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di 

laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan 

j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang 

sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan. 

2. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, 

disertasi adalah sebagai berikut: 
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a. Menyerahkan tugas/ laporan tepat waktu; 

b. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/ 

laporan mahasiswa lain; 

c. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak 

menyerahkan tugas atau/ laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk 

dan nama apapun; 

d. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya 

mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak 

menjiplak karya orang lain; dan 

e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya 

kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi 

proses bimbingantugas/ laporan, skripsi/tesis/disertasi. 

3. Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut: 

a. Mematuhi tata tertib ujan yang ditetapkan Universitas/Fakultas. 

b. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak 

dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal 

demikian; 

c. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian; 

d. Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan 

itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian; 

e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya 

kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi 

proses dan hasil ujian; dan 

f. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan 

pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian. 

4. Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai 

berikut: 
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a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras dan 

tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka; 

b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di 

dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas; 

c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya; 

d. Tidak menyebarkanluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu 

benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali 

terhadap pelanggaran hokum dan etik yang diwajibkan berdasarkan 

ketentuan hokum dan peraturan di lingkungan Universitas. 

e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan 

ketidaksepahaman tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi 

yang rasional; 

f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek; 

g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya 

kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen; 

h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan 

pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen; 

i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun menggunakan 

orang lain terhadap dosen; 

j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, 

sebelum mempersiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang 

perkuliahan; 

k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap 

dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup; 

l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya 

disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen; 
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m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk 

tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan normal lainnya 

yang hidup di tengah masyarakat. 

n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi 

dengan dosen. 

5. Etika dalam hubungan antara sesame mahasiwa: 

a. Menghormati sesame mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, 

status social dan tidak didasari atas dasar perasaan suka atau tidak suka; 

b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam 

interaksi baik di dalam lingkungan maupun diluar lingkungan Universitas; 

c. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan; 

d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang 

baik dan tidak bertentangan dengan norma hokum atau norma lainnya 

yang hidup di dalam masyarakat; 

e. Berlaku adil terhadap sesame rekan mahasiswa; 

f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain; 

g. Tidak melakukan ancaman atau tindak kekerasan terhadap sesame 

mahasiswa baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan Universitas; 

h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan; 

i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran 

maupun kurang mampu secara ekonomi; 

j. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan 

tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas; 

k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa 

lain; 

l. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti 

proses pembelajaran ; dan 
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m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan 

tidakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hokum dan norma 

lainnya yang hidup di tengah masyarakat.  

6. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga administrasi: 

a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, 

agama, ras, status social dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak 

suka; 

b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi 

dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan 

Universitas. 

c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya 

kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakukan istimewa atau 

untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hokum dan 

peraturan di lingkungan Universitas. 

d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan 

menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan 

e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakuka 

tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hokum dan 

norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat. 

7. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat: 

a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah 

masyarakat; 

b. Suka menolong masyarakat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki; 

c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup 

ditengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma 

kesopanan, dan norma kepatutan. 

d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada 

perbuatan tidak terpuji; dan 
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e. Memberikan contoh perilaku yang baik ditengah masyarakat. 

8. Etika dalam bidang keolahragaan: 

a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan 

keolahragaan; 

b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap 

kegiatan keolahragaan; 

c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak 

dan mengganggu ketertiban; 

d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji; 

e. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari 

perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas; 

f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dalam hukum dalam 

kegiatan keolahragaan seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang dan 

tindakan melawan hukum lainnya; 

g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya 

kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan 

keolahragaan; 

h. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan 

atau mencelakai orang lain; dan 

i. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan. 

9. Etika dalam kegiatan seni: 

a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni 

b. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional; 

c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni; 

d. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hokum) hasil karya 

seni orang lain. 

e. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak 

dan mengganggu ketertiban; 



PEDOMAN PENDIDIKAN 
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN JURUSAN KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
2020 - 2021 

 

 

Halaman 99 

 

f. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik 

dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma 

agama; 

g. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari 

perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas. 

h. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hokum dan norma-

norma lain yang hidup di tengah masyarakat; 

i. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya 

kepada pihak-pihak pegambil peraturan pada setiap kegiatan kesenian; 

j. Bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan; 

k. Menghormati hasil karya orang lain; dan 

l. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat 

diri dan orang lain. 

10. Etika dalam kegiatan keagamaan: 

a. Menghargai agama orang lain; 

b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan 

orang lain; 

c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak 

dan mengganggu ketertiban; 

d. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai 

ajaran agama yang dianut; 

e. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari 

perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik universitas dalam 

kegiatan-kegiatan keagamaan. 

f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hokum dan norma-

norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama terkait dengan 

masalah keagamaan; 
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g. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada 

orang lain; 

h. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan Ibadah bagi 

orang lain sesuai ajaran agama yang dianut; 

i. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang 

dianut; dan 

j. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan. 

11. Etika dalam kegiatan minat dan penalaran: 

a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni 

b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran; 

c. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional; 

d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap 

kegiatan; 

e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji; 

f. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari 

perbuatan yang dapat merusak citra Universitas; 

g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak 

dan mengganggu ketertiban; 

h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain; 

i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan 

j. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hokum dan norma-

norma lain yang hidup di tengah masyarakat. 

12. Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian: 

a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni 

b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran; 

c. Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional; 

d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap 

kegiatan; 
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e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak; 

f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan 

bijaksana; 

g. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan; 

h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan 

kontribusi dengan cara-cara yang baik; 

i. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari 

perbuatan yang dapat merusak citra Universitas; 

j. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak 

dan mengganggu ketertiban; dan 

k. Taat terhadap hokum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-

normal lainnya hidup di tengah masyarakat. 

13. Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran: 

a. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis; 

b. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang 

merendahkan martabat seseorang; 

c. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau 

kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas 

maupun di luar lingkungan Universitas; 

d. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk 

penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas; 

e. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri 

seorang individu yang berpendidikan; 

f. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran; 

g. Menjaga nama naik dan citra Universitas; 

h. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran; 

i. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama 

melakukan penyampaian pendapat; 
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j. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses 

pembelajaran; dan  

k. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang 

disampaikan. 

E. PENEGAKKAN KODE ETIK 

a. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap 

tahun ajaran; 

b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa 

Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website UB, dan 

melalui media lainnya yang dianggap efektif. 

c. Kewajiban sosialisasi kode etik ada pada setiap pimpinan fakultas. 

d. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap 

pelanggaran Kode Etik; 

e. Pimpinan Universitas dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor 

pada ayat (d); dan 

f. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran Kode Etik oleh siapapun di Lingkungan Universitas.  

F. SANKSI 

a. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan 

fakultas masing-masing; 

b. Rector dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap 

pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukkan dari pihak-pihak yang 

mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik. 

c. Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, 

skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas. 

d. Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu 

minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang 

bersangkutan. 
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e. Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas 

masing-masing. 

f. Mahasiswa yang melakukan tidak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang 

sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan 

dari status mahasiswa Universitas Brawijaya berdasarkan Surat Keputusan 

Rektor. 

G. KETENTUAN LAIN-LAIN 

a. Kode Etik ini dberlakukan samasekali tidak untuk mengurangi hak-hak 

normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa 

kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya 

merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan 

dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Brawijaya. 

b. Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang 

kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa 

Universitas Brawijaya. 

c. Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku 

Universitas Brawijaya, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada 

seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukkan demi 

terbentuknya mahasiswa Universitas Brawijaya yang beretika dan berakhlak 

terpuji. 

H. KETENTUAN PENUTUP 

a. Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Brawijaya 

Nomor 0021A/SK/2004 tentang Kode Etik Mahasiswa, dinyatakan tidak 

berlaku. 

b. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruandalam peraturan ini akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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BAB X 

PENUTUP 

 

1) Pedoman Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan, Pedoman Pendidikan ini akan ditinjau kembali dan 

diperbaiki sebagaimana mestinya. 

2) Hal-Hal yang belum diatur dalam Pedoman Pendidikan ini akan ditetapkan kemudian 

dengan Keputusan tersendiri. 

 

 


