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1. Nama Program Studi Program Studi Doktor Keperawatan 

2. Status Akreditasi beserta 
Badan Akreditasinya, BAN-
PT, LAM 

Program Studi Doktor Keperawatan dalam poses mengajukan 

akreditasi awal. 

3. Full Time Penuh Waktu 

4. Nama Gelar Doktor (Dr.) 

   Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) 

1. Sikap 
1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius 
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moraldan etika 
3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara,dan peradaban 
berdasarkan Pancasila 

4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 
air, memiliki nasionalismeserta rasa tanggungjawab pada 
negara dan bangsa 

5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, 
dan kepercayaan, sertapendapat atau temuan orisinal orang 
lain 

6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat danlingkungan 

7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara 

8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 
9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secaramandiri 
10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan 
 

2. Pengetahuan 
1) Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan 

ketrampilan 
2) Pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam 

keilmuan keperawatan dan praktik profesional melalui riset 
hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji 

3) Mampu memecahkan permasalahan  ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuan 
keperawatan melalui pendekatan inter, multi, dan 
transdisipliner 

4) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset 
dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan 
umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional 
dan internasional 



 
3.  Keterampilan umum 

1) Mampu menemukan atau mengembangkan 
teori/konsepsi/gagasan ilmiah, dan memberikan kontribusi 
pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan 
menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodolog 
ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif 

2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau 
transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen 
pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang 
dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta 
mempublikasikan dua tulisan pada jurnal ilmiah 
internasional terindeks 

3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan 
termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia 
melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau 
transdisipliner, dalam rangka mengembangkan dan/atau 
menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, 
teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil 
kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun 
eksternal 

4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan 
pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisipliner, 
berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta 
kontelasinya pada sasaran yang lebih luas 

5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi 
atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, 
prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya 
melalui media masa atau langsung kepada masyarakat 

6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam 
pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya 
serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya 

7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, 
mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi 
hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya 

8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan 
kolegial dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau 
melaluijaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar 
lembaga 

 
4. Keterampilan khusus 

1) Mampu memperdalam dan memperluas ilmu keperawatan 
untuk diaplikasikan pada klien di semua tatanan pelayanan 
klinik 

2) Mampu menguasai filosofi pengetahuan tata kelola 
pelayanan keperawatan diberbagai tatanan layanan 
kesehatan dengan pendekatan proses manajemen melalui 



pertimbangan aspek legal etis serta kebijakan baik ditingkat 
lokal, nasional maupun internasional. 

3) Mampu memecahkan permasalahan manajemen 
keperawatan yang kompleks  melalui pendekatan inter, multi 
dan transdisiplin dengan pendekatan berbagai metode  

6. Lama Studi dan jumlah kredit 
yang diperoleh dalam ECTS 

1. Lama Studi : 
     Tiga tahun atau enam semester 

 
2. Jumlah Kredit 

48 sks 
7. Persyaratan Calon Mahasiswa 

Baru dan Mekanisme Seleksi, 
e.g. SNMPTN, SBMPTN, 
Mandiri 

Syarat Umum 
1) Warga Negara Indonesia. 
2) Warga Negara Asing yang telah memenuhi ketentuan 

perundangan yang berlaku. 
3) Lulusan  S2 dari PTN/PTS/Luar Negeri yang terakreditasi. 
4) Tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan yang dapat 

mengganggu kelancaran studi. 
Syarat Khusus: 

1) Lulusan  S2 Keperawatan dari PTN/ PTS yang terakreditasi 
(melampirkan surat keterangan akreditasi). 

2) IPK S2 ≥ 3,00 
3) Calon peserta didik lulusan S2  bidang Kesehatan (dengan S1 

Keperawatan) wajib  mengikuti matrikulasi. 
4) Calon peserta didik harus pernah melakukan skripsi dan tesis 

pada jenjang pendidikan sebelumnya, dibuktikan dengan 
transkrip akademik. 

5) Pernah melakukan publikasi minimal di jurnal nasional 
terakreditasi atau internasional bereputasi atau pada 
proceeding internasional 

 
Mekanisme seleksi: 
1) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan secara terpusat 

oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga. 
Semua proses pendaftaran dilakukan secara daring. Alur 
pendaftaran dan seleksi yaitu registrasi, memilih jenjang, mengisi 
formulir pendaftaran, mengunggah berkas, verifikasi berkas,  
bayar voucher, cetak kartu ujian, ujian dan pengumuman. 

2) Calon mahasiswa menjalani tes tulis, terdiri dari tes potensi 
akademik dan kemampuan bahasa Inggris, serta wawancara. Pada 
saat wawancara, calon mahasiswa membawa bukti-bukti hasil 
penelitian dan publikasi karya ilmiah yang sudah dilakukan dalam 
lima tahun terakhir serta rencana proposal penelitian. Rencana 
proposal disertasi dinilai berdasarkan novety dan orisinal, struktur 
penulisan, serta referensi dan referencing manager yang 
digunakan. Usulan tersebut  meliputi : judul, pendahuluan, 
tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian, dan harus 
menggunakan referensi dari jurnal bereputasi 
(internasional/nasional) dengan menggunakan sistem referensi 
Mendeley. 



8. Tanggal Dimulainya 
Kegiatan Akademik 

Tahun akademik : Agustus-Juni 
Awal Semester Gasal : Agustus 
Awal Semester Genap : Februari 

9. Struktur Kurikulum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode penilaian 

• Kurikulum disusun berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia) atau IQF (Indonesia Qualification Network) 
level 9 

• Kurikulum dikembangkan mengacu pada Buku Pedoman 
Pendidikan UNAIR tahun 2017-2018 

• Kurikulum disusun berdasarkan peraturan Rektor Universitas 
Airlangga No 36 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan 
Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga.  
 

Program Doktor Keperawatan ditempuh dalam 6 semester, dengan 
rincian sebagai berikut: 
1) Semester I: Kuliah sit ini sesuai kebutuhan, seminar berkala, 

seminar seminar pra kualifikasi, ujian kualifikasi,  pra proposal, 
dan ujian proposal.  

2) Semester II: Kuliah sit ini sesuai kebutuhan, pengabdian kepada 
masyarakat, pelaksanaan riset dan seminar berkala. 

3) Semester III: Pelaksanaan riset, publikasi ilmiah, dan seminar 
berkala. 

4) Semester IV-VI: Pelaksanaan riset, seminar pra kelayakan, ujian 
kelayakan, ujian tertutup, ujian terbuka, dan publikasi ilmiah. 

 
Strategi pembelajaran bebasis pada Student Centered Learning (SCL) 
dilakukan melalui kegiatan : 
§ Perkuliahan  yang bersifat sit in  
§ Riset;   
§ Seminar;  
§ Publikasi; 
§ Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
Metode penilaian yang digunakan antara lain: 
§ Seminar Berkala (6 sks) 
§ Ujian Kualifikasi (2 sks) 
§ Ujian Proposal (6 sks) 
§ Ujian kelayakan (6 sks) 
§ Ujian doktor tertutup (14 sks) 
§ Ujian doktor terbuka (4 sks) 
§ Publikasi ilmiah (8 sks) 
§ Pengabdian kepada masyarakat (2 sks) 

10. Standar Biaya e.g. per 

tahun/mahasiswa 

(UKT, UKS, SPP, SOP) 

WNI 
SOP          : Rp. 15.000.000,- 
SP3           : Rp. 15.000.000,- 
Matrikulasi: Rp. 5.000.000,- 
 
WNA 
SOP          : Rp.  25.000.000,- 
SP3           : Rp.  30.000.000,- 
Matrikulasi: Rp. 10.000.000,- 



11. Tanggal spesifikasi Program 

Studi disahkan/direvisi 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga telah ditunjuk oleh 
Rektor Universitas Airlangga untuk menyelenggarakan Program 
Studi S3 Keperawatan dengan SK No. 1485/UN3/2017 tentang 
Pembukaan Program Studi Doktor Keperawatan pada Fakultas 
Keperawatan. 

 	


