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Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan 

keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam 

kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya (S)

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU)

Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai standar asuhan 

keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia (KK)

Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, atau 

keperawatan komunitas (termasuk keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis (KK)

Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber 

untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan (KK)

Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, 

menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat (KK) 

Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepatdan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan 

asuhan kepada penanggung jawab perawatan (KK)

Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok 

masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat (KK)

Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain (KK)

Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan (KK)
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Mampu mengimplementasikan prinsip etika professional keperawatan dalam pelaksanaan praktik keperawatan yang menghargai norma etika pasien dan lingkungan 

masyarakat sekitar (KK)

Menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan (P)

Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok , pada bidang keilmuan 

keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan 

keperawatan komunitas, serta keperawatan bencana (P)

Menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik (P)

Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tertier (P)

 Mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan anak dengan berbagai tingkat usia dalam konteks keluarga

Mahasiswa mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim

Mahasiswa mampu menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab

Mahasiswa mampu menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien anak pada berbagai tingkat usia dalam konteks keluarga ditatanan klinik

Mahasiswa mampu menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal pada klien anak dalam konteks keluarga

Mahasiswa mampu mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien anak dalam konteks keluarga

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar 

pelayanan yang diberikan efisien dan efektif pada klien anak

Mahasiswa mmapu mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada klien anak dalam konteks keluarga

Mahasiswa mampu menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien dan keluarga agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya

Mahasiswa mampu mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko pada klien anak 

dalam konteks keluarga

Mahasiswa mampu membuat klasifikasi dan tindakan dari kasus yang diperoleh di Puskesmas, dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Mahasiswa mampu menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan

Mahasiswa mampu berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan

DESKRIPSI 

MK

Praktik profesi keperawatan anak merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan secara 

bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien anak 

dan keluarganya, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan pada anak.

Praktik profesi keperawatan anak mencakup anak dengan berbagai tingkat usia (neonatus, bayi, toddler, pra sekolah, sekolah dan remaja) dalam konteks keluarga 

yang bertujuan untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan pada  anak sehat, anak sakit akut dan sakit yang mengancam kehidupan, anak dengan masalah 

pediatrik sosial dan manajemen terpadu balita sakit, dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan di tatanan klinik.

Praktik profesi keperawatan anak merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan secara 

bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien anak 

dan keluarganya, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan pada anak.

Praktik profesi keperawatan anak mencakup anak dengan berbagai tingkat usia (neonatus, bayi, toddler, pra sekolah, sekolah dan remaja) dalam konteks keluarga 

yang bertujuan untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan pada  anak sehat, anak sakit akut dan sakit yang mengancam kehidupan, anak dengan masalah 

pediatrik sosial dan manajemen terpadu balita sakit, dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan di tatanan klinik.

Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sehat di masyarakat

Mahasiswa mampu memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan

Mahasiswa mampu mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif

Mahasiswa mampu mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan professional
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DESKRIPSI 

MK

Praktik profesi keperawatan anak merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan secara 

bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien anak 

dan keluarganya, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan pada anak.

Praktik profesi keperawatan anak mencakup anak dengan berbagai tingkat usia (neonatus, bayi, toddler, pra sekolah, sekolah dan remaja) dalam konteks keluarga 

yang bertujuan untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan pada  anak sehat, anak sakit akut dan sakit yang mengancam kehidupan, anak dengan masalah 

pediatrik sosial dan manajemen terpadu balita sakit, dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan di tatanan klinik.

Praktik profesi keperawatan anak merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan secara 

bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien anak 

dan keluarganya, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan pada anak.

Praktik profesi keperawatan anak mencakup anak dengan berbagai tingkat usia (neonatus, bayi, toddler, pra sekolah, sekolah dan remaja) dalam konteks keluarga 

yang bertujuan untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan pada  anak sehat, anak sakit akut dan sakit yang mengancam kehidupan, anak dengan masalah 

pediatrik sosial dan manajemen terpadu balita sakit, dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan di tatanan klinik.

MATERI 

PEMBELA-

JARAN/ 

POKOK 

BAHASAN

Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian

Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim

Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab

Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien anak pada berbagai tingkat usia dalam konteks keluarga ditatanan klinik

Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal pada klien anak dalam konteks keluarga

Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien anak dalam konteks keluarga

Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan yang 

diberikan efisien dan efektif pada klien anak

Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada klien anak dalam konteks keluarga

Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien dan keluarga agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya

Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko pada klien anak dalam 

konteks keluarga

Membuat klasifikasi dan tindakan dari kasus yang diperoleh di Puskesmas, dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan

PUSTAKA

Ball. J.W., & Bindler, R. C. (2003). Pediatric Nursing : Caring for Children. New Jersey : Prentice Hall

Barbara, V.W. et. al. 2000. Nursing Care of the General Pediatric SurgicalPatient.

Bowden, V. R., Dickey, S. B., & Greenberg, C. S. (1998). Children and their families:The continuum of care. Philadelphia: W.B.Saunders Company

Hay, W, et. al. 1997. Current Pediatric Diagnosis and Treatment, Connecticut : Appleton dan Lange.

Hockenberry,  M.  J  &  Wilson,  D. (2007). Wong’s Nursing Care of Infants and Children”. (8th edition). Canada: Mosby Company.

Hockenberry, Wilson. (2008). Wong’s Essentials of Pediatric Nursing. (8th ed.). St.

Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan

Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif

Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan professional

Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan

Memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sehat di masyarakat
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PUSTAKA

Karen, M.S. 1996. Wellness Nursing Diagnosis for Health Promotion. Philadelphian

Mott, SR., James, S.R., & Sperhac, A.M. 1990. Nursing Care of Children and Families. Redwood City : Addison Wesley

Muscari, M.E. (2001). Advanced pediatric clinical assessment: Skills and procedures. Philadelphia: Lippincot

Wong. D.L., & Hockenberry, M. J. (2003). Nursing care of infants and children, (7th edition), St. Louis: Mosby.

TEAM 

TEACHING

Aprillia CN., S.Kep, Ns, M.Kep

Aprillia CN., S.Kep, Ns, M.Kep

Lasri, AMK, S.Psi, MAP

Neni Maemunah., S.Kp., MMRS

Wahidyanti Rahayu H., S.Kep, Ns, M.Kep

Susmini, S.Kep, Ns., MAP
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SUB CPMK (kemampuan akhir yang 

diharapkan)
INDIKATOR

KRITERIA & 

BENTUK 

PENILAIAN

METODE PEMBELAJARAN 

(estimasi waktu)

MATERI PEMBELAJARAN 

(pustaka)

BOBOT 

PENILAIAN (%)

Markum, A.H. (1999). Buku ajar ilmu kesehatan anak . Jilid I. Jakarta: Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia.

Wong and whaley. 1996. Clinical Manual of Pediatric Nursing, St. Louis : Mosby Year Book

Wong, D.I., Kasprisin C & Hess, C., (1996). Clinical manual of pediatric nursing, St. Louis : Mosby
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Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

Mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang 

efektif dalam pemberian asuhan keperawatan anak 

dengan berbagai tingkat usia dalam konteks 

keluarga

ketepatan melakukan komunikasi 

yang efektif dalam pemberian 

asuhan keperawatan anak dengan 

berbagai tingkat usia dalam konteks 

keluarga

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

komunikasi yang efektif dalam 

pemberian asuhan keperawatan 

anak dengan berbagai tingkat usia 

dalam konteks keluarga
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Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%
Mahasiswa mampu Menggunakan keterampilan 

interpersonal yang efektif dalam kerja tim

ketepatan Menggunakan 

keterampilan interpersonal yang 

efektif dalam kerja tim

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 keterampilan interpersonal yang 

efektif dalam kerja tim
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Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

Mahasiswa mampu Menggunakan teknologi dan 

informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung 

jawab

ketepatan Menggunakan teknologi 

dan informasi kesehatan secara 

efektif dan bertanggung jawab

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 teknologi dan informasi kesehatan 

secara efektif dan bertanggung 

jawab



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

10%

Mahasiswa mampu Menggunakan proses 

keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien 

anak pada berbagai tingkat usia dalam konteks 

keluarga ditatanan klinik

ketepatan Menggunakan proses 

keperawatan dalam menyelesaikan 

masalah klien anak pada berbagai 

tingkat usia dalam konteks keluarga 

ditatanan klinik

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

proses keperawatan dalam 

menyelesaikan masalah klien anak 

pada berbagai tingkat usia dalam 

konteks keluarga ditatanan klinik
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Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

Mahasiswa mampu Menggunakan langkah-langkah 

pengambilan keputusan etis dan legal pada klien 

anak dalam konteks keluarga

ketepatan Menggunakan langkah-

langkah pengambilan keputusan 

etis dan legal pada klien anak dalam 

konteks keluarga

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 langkah-langkah pengambilan 

keputusan etis dan legal pada klien 

anak dalam konteks keluarga



Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

mahasiswa mampu mengkolaborasikan berbagai 

aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 

klien anak dalam konteks keluarga

ketepatan Mengkolaborasikan 

berbagai aspek dalam pemenuhan 

kebutuhan kesehatan klien anak 

dalam konteks keluarga

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 aspek  pemenuhan kebutuhan 

kesehatan klien anak dalam konteks 

keluarga
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Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

10%

Mahasiswa mampu Mendemonstrasikan 

keterampilan teknis keperawatan yang sesuai 

dengan dengan standar yang berlaku atau secara 

kreatif dan inovatif agar pelayanan yang diberikan 

efisien dan efektif pada klien anak

ketepatan Mendemonstrasikan 

keterampilan teknis keperawatan 

yang sesuai dengan dengan standar 

yang berlaku atau secara kreatif 

dan inovatif agar pelayanan 

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

keterampilan teknis keperawatan 

yang sesuai dengan dengan standar 

yang berlaku atau secara kreatif 

dan inovatif agar pelayanan 



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

Mengembangkan pola pikir kritis, 

logis dan etis dalam 

mengembangkan asuhan 

keperawatan pada klien anak dalam 

konteks keluarga

mahasiswa mampu Mengembangkan pola pikir 

kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan 

keperawatan pada klien anak dalam konteks 

keluarga

ketepatan Mengembangkan pola 

pikir kritis, logis dan etis dalam 

mengembangkan asuhan 

keperawatan pada klien anak dalam 

konteks keluarga



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

Mahasiswa mampu menjalankan fungsi advokasi 

untuk mempertahankan hak klien dan keluarga agar 

dapat mengambil keputusan untuk dirinya

ketepatan menjalankan fungsi 

advokasi untuk mempertahankan 

hak klien dan keluarga agar dapat 

mengambil keputusan untuk dirinya

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 fungsi advokasi untuk 

mempertahankan hak klien dan 

keluarga agar dapat mengambil 

keputusan untuk dirinya



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

mahasiswa mampu Mempertahankan lingkungan 

yang aman secara konsisten melalui penggunaan 

strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko 

pada klien anak dalam konteks keluarga

ketepatan Mempertahankan 

lingkungan yang aman secara 

konsisten melalui penggunaan 

strategi manajemen kualitas dan 

manajemen risiko pada klien anak 

dalam konteks keluarga

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 lingkungan yang aman secara 

konsisten melalui penggunaan 

strategi manajemen kualitas dan 

manajemen risiko pada klien anak 

dalam konteks keluarga



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

mahasiswa mampu Membuat klasifikasi dan 

tindakan dari kasus yang diperoleh di Puskesmas, 

dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS)

ketepatan Membuat klasifikasi dan 

tindakan dari kasus yang diperoleh 

di Puskesmas, dengan pendekatan 

Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS)

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

klasifikasi dan tindakan dari kasus 

yang diperoleh di Puskesmas, 

dengan pendekatan Manajemen 

Terpadu Balita Sakit (MTBS)



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

10%

mahasiswa mampu Memberikan asuhan 

keperawatan pada anak dengan pendekatan 

Manajemen Terpadu Balita Sehat di masyarakat

ketepatan Memberikan asuhan 

keperawatan pada anak dengan 

pendekatan Manajemen Terpadu 

Balita Sehat di masyarakat

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

asuhan keperawatan pada anak 

dengan pendekatan Manajemen 

Terpadu Balita Sehat di masyarakat



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 dukungan kepada tim asuhan 

dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan 

yang diberikan

mahasiswa mampu Memberikan dukungan kepada 

tim asuhan dengan mempertahankan akontabilitas 

asuhan keperawatan yang diberikan

ketepatan Memberikan dukungan 

kepada tim asuhan dengan 

mempertahankan akontabilitas 

asuhan keperawatan yang diberikan



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%
mahasiswa mampu Mewujudkan lingkungan 

bekerja yang kondusif

ketepatan Mewujudkan lingkungan 

bekerja yang kondusif

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

wujud lingkungan bekerja yang 

kondusif



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%
mahasiswa mampu Mengembangkan potensi diri 

untuk meningkatkan kemampuan professional

ketepatan Mengembangkan 

potensi diri untuk meningkatkan 

kemampuan professional

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 potensi diri untuk meningkatkan 

kemampuan professional



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%
mahasiswa mampu Berkontribusi dalam 

mengembangkan profesi keperawatan

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

kontribusi dalam mengembangkan 

profesi keperawatan

ketepatan Berkontribusi dalam 

mengembangkan profesi 

keperawatan



1-16

Kriteria : 

Ketepatan dan 

penguasaan

Bentuk : 

1. Log book

2. Direct 

Observasional of 

Prosedure skill

3. Case test/uji 

kasus (SOCA – 

Student Oral 

Case Analysis)

4. Critical 

insidence report.

5. OSCE

6. Problem 

solving skill

7. Kasus lengkap, 

kasus singkat

8. Portfolio

5%

1. Pre dan post conference

2. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor

3. Diskusi kasus

4. Case report dan  overan dinas 

(ronde)

5. Pendelegasian kewenangan 

bertahap

6. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan teknologi 

kesehatan/keperawatan terkini

7. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan

8. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

penerapan  hasil penelitian  dalam 

pemberian asuhan keperawatan

mahasiswa mampu Menggunakan hasil penelitian 

untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan

ketepatan Menggunakan hasil 

penelitian untuk diterapkan dalam 

pemberian asuhan keperawatan




