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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 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 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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Rachmat Ch. Ch., S.Kep, Ns, M.Kep Vita Maryah A, S.Kep, Ns, M.Kep 

Dudella Desnani FY., S.Kep, Ns, M.Kep

Mia Andinawati S.Kep Ns

Rachmat Ch. Ch., S.Kep, Ns, M.Kep
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Program Studi : Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners

Jl. Telaga Warna Blok C Tlogomas Malang 65144, Telp 0341-565500; Fax. 0341- 565522

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

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 melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung (Basic Trauma and Cardiac Life Support/ BTCLS) pada situasi gawat darurat/bencana sesuai 

standar dan kewenangannya (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)
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Mahasiswa mampu Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam bidang kesehatan .

Mahasiswa mampu Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan

Mahasiswa mampu Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif.

Mahasiswa mampu Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan professional

Mahasiswa mampu Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan.

DESKRIPSI 

MK

Praktik profesi keperawatan gawat darurat merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan 

secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan 

etik serta menggunakan salah satu referensi dari hasil penelitian yang berkaitan dengan keperawatan gawat darurat.

Praktik Profesi Keperawatan Gawat darurat mencakup asuhan keperawatan dalam konteks keluarga pada klien dengan berbagai tingkat usia yang mengalami masalah 

Mahasiswa mampu Menggunakan langkah-langkah pengambilan

Mahasiswa mampu Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.

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 dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat: resusitasi/RJP/BHD.

Mahasiswa mampu Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat (Triage).

Mahasiswa mampu Menjalankan fungsi advokasi pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat untuk mempertahankan hak klien agar dapat 

mengambil keputusan untuk dirinya.

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

dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.

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 pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.

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 pada berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat
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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)

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

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 prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut (advance life support) dan penanganan trauma (Basic Trauma Cardiac Life Support/ BTCLS) pada kondisi 

kegawatdaruratan dan bencana (P)
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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.

TEAM 

TEACHING

Rachmat Ch. Ch., S.Kep, Ns, M.Kep

Ani Sutrininingsih, S.Kep, Ns, M.Kep

Dudella Desnani FY., S.Kep, Ns, M.Kep

Mia Andinawati S.Kep Ns

Rachmat Ch. Ch., S.Kep, Ns, M.Kep

Vita Maryah A, S.Kep, Ns, M.Kep 

Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko pada klien dengan berbagai 

tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.

Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam bidang kesehatan .

Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan

PUSTAKA

Emergency Nurses Association. (2013). Sheehy’s Manual of Emergency Nursing: Principles and Practice. 7th ed. Mosby: Elsevier Inc

Proehl, Jean. A. (2009). Emergency Nursing Procedures E-book. Saunders: Elsevier Inc

Emergency Nursing Association. (2008). Emergency Nursing Core Curriculum (6 Eds). Saunders: Elsevier Inc.

Tscheschlog, B. A. & Jauch, A. (2014). Emergency nursing made incredibly easy.

Schumacher, L. & Chernecky, C. C. (2009).Saunders Nursing Survival Guide: Critical Care & Emergency Nursing, 2e. Saunders: Elsevier Inc.

MATERI 

PEMBELA-

JARAN/ 

POKOK 

BAHASAN

Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.

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 pada berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat

Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.

Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat.

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 dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat: resusitasi/RJP/BHD.

Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat 

darurat (Triage).

Menjalankan fungsi advokasi pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil 

keputusan untuk dirinya.

DESKRIPSI 

MK

Praktik profesi keperawatan gawat darurat merupakan program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian kewenangan 

secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan 

etik serta menggunakan salah satu referensi dari hasil penelitian yang berkaitan dengan keperawatan gawat darurat.

Praktik Profesi Keperawatan Gawat darurat mencakup asuhan keperawatan dalam konteks keluarga pada klien dengan berbagai tingkat usia yang mengalami masalah 
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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%

BOBOT 

PENILAIAN (%)

Mahasiswa mampu melakukan komunikasi yang 

efektif dalam pemberian asuhan keperawatan pada 

klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan 

gawat darurat.

ketepatan Melakukan komunikasi 

yang efektif dalam pemberian 

asuhan keperawatan pada klien 

dengan berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat.

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

komunikasi yang efektif dalam 

pemberian asuhan keperawatan 

pada klien dengan berbagai tingkat 

usia dalam keadaan gawat darurat.

MGG 

KE-

SUB CPMK (kemampuan akhir yang 

diharapkan)
INDIKATOR

KRITERIA & 

BENTUK 

PENILAIAN

METODE PEMBELAJARAN 

(estimasi waktu)

MATERI PEMBELAJARAN 

(pustaka)

P
K

M

Penyuluhan Hipertensi Bahan Mata Kuliah

Penyuluhan Penyakit Jantung Koroner Dan Terapi Bahan Mata Kuliah

SYARAT:

K
EG

A
YU

TA
N

 D
G

 P
2

M

NAMA P2M LINK JURNAL BENTUK

R
IS

ET

Pengetahuan dan Sikap Pasien Dalam Mencegah Kekambuhan 

Serangan Jantung Di Poliklinik Jantung RS dr. Soepraoen Bahan Mata Kuliah

TEAM 

TEACHING

Wahyu Dini Metrikayanto , S.Kep, Ns, M.Kep

Zaky Soewandi Ahmad, S.Kep, Ns, M.Kep
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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. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. 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. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 teknologi   dan   informasi 

kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab.
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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 Menggunakan proses 

keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien 

pada berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat 

darurat

ketepatan Menggunakan proses 

keperawatan dalam menyelesaikan 

masalah klien pada berbagai tingkat 

usia dalam keadaan gawat darurat

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 proses keperawatan dalam 

menyelesaikan masalah klien pada 

berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat
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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 

dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat 

darurat.

ketepatan Menggunakan langkah-

langkah pengambilan keputusan 

etis dan legal pada klien dengan 

berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat.

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

langkah-langkah pengambilan 

keputusan etis dan legal pada klien 

dengan berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat.
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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 Mengkolaborasikan berbagai 

aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 

klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan 

gawat darurat.

Mengkolaborasikan berbagai aspek 

dalam pemenuhan kebutuhan 

kesehatan klien dengan berbagai 

tingkat usia dalam keadaan gawat 

darurat.

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 aspek dalam pemenuhan 

kebutuhan kesehatan klien dengan 

berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat.
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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 dengan berbagai 

tingkat usia dalam keadaan gawat darurat: 

resusitasi/RJP/BHD.

ketepatan 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 dengan berbagai tingkat usia 

dalam keadaan gawat darurat: 

resusitasi/RJP/BHD

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

teknis keperawatan yang sesuai 

dengan dengan standar yang 

berlaku atau secara kreatif dan 

inovatif agar pelayanan yang 

diberikan efisien dan efektif pada 

klien dengan berbagai tingkat usia 

dalam keadaan gawat darurat: 

resusitasi/RJP/BHD
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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 Mengembangkan pola pikir 

kritis, logis dan etis dalam mengembangkan asuhan 

keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat 

usia dalam keadaan gawat darurat (Triage).

ketepatan Mengembangkan pola 

pikir kritis, logis dan etis dalam 

mengembangkan asuhan 

keperawatan pada klien dengan 

berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat (Triage).

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

pola pikir kritis, logis dan etis dalam 

mengembangkan asuhan 

keperawatan pada klien dengan 

berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat (Triage).
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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 Menjalankan fungsi advokasi 

pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat untuk mempertahankan hak 

klien agar dapat mengambil keputusan untuk 

dirinya.

Menjalankan fungsi advokasi pada 

klien dengan berbagai tingkat usia 

dalam keadaan gawat darurat 

untuk mempertahankan hak klien 

agar dapat mengambil keputusan 

untuk dirinya.

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 fungsi advokasi pada klien dengan 

berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat untuk 

mempertahankan hak klien agar 

dapat mengambil keputusan untuk 

dirinya.
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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 Mempertahankan lingkungan 

yang aman secara konsisten melalui penggunaan 

strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko 

pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat.

ketepatan  Mempertahankan 

lingkungan yang aman secara 

konsisten melalui penggunaan 

strategi manajemen kualitas dan 

manajemen risiko pada klien 

dengan berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat.

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

penggunaan strategi manajemen 

kualitas dan manajemen risiko pada 

klien dengan berbagai tingkat usia 

dalam keadaan gawat darurat.
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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 Melaksanakan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku 

dalam bidang kesehatan .

ketepatan Melaksanakan pelayanan 

kesehatan sesuai dengan kebijakan 

yang berlaku dalam bidang 

kesehatan .

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

pelayanan kesehatan sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku dalam 

bidang kesehatan .
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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%

mahasisswa 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. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

dukungan kepada tim asuhan 

dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan 

yang diberikan .
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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 Mewujudkan lingkungan 

bekerja yang kondusif.

ketepatan Mewujudkan lingkungan 

bekerja yang kondusif.

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

wujud lingkungan bekerja yang 

kondusif.
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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%

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

 potensi diri untuk meningkatkan 

kemampuan professional

mahasiswa mampu Mengembangkan potensi diri 

untuk meningkatkan kemampuan professional

ketepatan  Mengembangkan 

potensi diri untuk meningkatkan 

kemampuan professional
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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 Berkontribusi dalam 

mengembangkan profesi keperawatan.

ketepatan Berkontribusi dalam 

mengembangkan profesi 

keperawatan.

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

kontribusi dalam mengembangkan 

profesi keperawatan.
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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 hasil penelitian 

untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan

ketepatan Menggunakan hasil 

penelitian untuk diterapkan dalam 

pemberian asuhan keperawatan

1. Pre dan post conference

2. Demonstrasi

3. Tutorial individual yang diberikan 

preceptor.

4. Diskusi kasus.

5. Case report dan hand over 

pasien.

6. Pendelegasian kewenangan 

bertahap.

7. Seminar kecil tentang klien atau 

ilmu dan 

teknologikesehatan/keperawatan 

terkini.

8. Belajar berinovasi dalam 

pengelolaan asuhan.

9. Bed side teaching

Waktu: 4 x 45 jam

hasil penelitian untuk diterapkan 

dalam pemberian asuhan 

keperawatan




