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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. Keterampilan Umum:
1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau
seni di dalam bidang manajemen keperawatan melalui riset,
hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau
seni di dalam bidang manajemen keperawatan melalui
pendekatan inter atau multidisipliner
3) Mampu mengelola riset dalam bidang manajemen
keperawatan yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan
dan layak dipublikasikan di tingkat nasional atau
internasional.
4) Mampu menghasilkan produk penelitian yang inovatif sebagai
dasar untuk penyelesaian masalah, perumusan kebijakan, dan

5)

6)

7)
8)

pengembangan keilmuan dalam bidang manajemen
keperawatan
Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil
pemikiran dan argumen ilmiah secara bertanggung jawab dan
didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada
masyarakat akademik dan masyarakat luas.
Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan
masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang ilmu manajemen keperawatan berdasarkan kajian
kebutuhan masyarakat, data, aspek etik dan legal.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk
menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi.
Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.

9) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara
jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan
komunitas penelitian yang lebih luas.
10) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi
obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta
penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau
multi-disiplin.
11) Mampu mendapatkan pengakuan melalui publikasi nasional
terakreditasi dan atau internasional dari hasil riset yang
dilakukan.
12) Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan hasil riset ilmiah,
teori, konsep, dan ide untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang manajemen
keperawatan
13) Mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan
praktik manajemen keperawatan melalui pendidikan,
penelitian, perdebatan ilmiah, presentasi dan publikasi.
3. Keterampilan Khusus:
1) Mampu mengembangkan ilmu manajemen keperawatan
untuk diaplikasikan pada klien di semua tatanan pelayanan
kesehatan berbasis bukti dan riset ilmiah
2) Mampu mengembangkan tata kelola pelayanan keperawatan
diberbagai tatanan layanan kesehatan dengan pendekatan
proses manajemen melalui pertimbangan aspek legal etis serta
kebijakan baik ditingkat lokal maupun nasional
3) Mampu memecahkan permasalahan manajemen keperawatan
yang kompleks melalui pendekatan inter atau multidisiplin
4) Mampu mengembangkan manajemen pelayanan keperawatan
berbasis bukti.
5) Mampu mengevaluasi dampak manajemen
keperawatan terhadap kesehatan klien

pelayanan

4. Pengetahuan
1) Menguasai teori dan aplikasi metode riset ilmiah di bidang
manajemen keperawatan.
2) Menguasai konsep dan aplikasi metode riset ilmiah
3) Menguasai konsep teoritis, metoda dan perangkat analis
fungsi manajemen (pemasaran, sumber daya manusia,
operasional, keuangan) serta penjaminan mutu dalam bidang
keperawatan dengan mengutamakan keselamatan pasien.
4) Menguasai konsep manajemen pelayanan keperawatan tropik
infeksi.
Minat Studi Keperawatan Medikal Bedah :
1. Sikap
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius.
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
negara dan bangsa.
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain.
6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila.
7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan.
8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara menginternalisasi semangat kemandirian,
kejuangan, dan kewirausahaan.
9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri.
10) Mampu menjadi ilmuwan keperawatan berdasar prinsip etis
dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat
Indonesia.
2.

Keterampilan Umum
1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan
sistematis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang keperawatan medik dan bedah melalui riset ilmiah,
serta menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan
kaidah, tata cara dan etika ilmiah adalam bentuk tesis.
2) Mampu mengelola riset dalam bidang keperawatan medikal
bedah yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dan
layak dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional.
3) Mampu menghasilkan produk penelitian yang inovatif
sebagai dasar untuk penyelesaian masalah, perumusan

kebijakan, dan pengembangan keilmuan dalam bidang
keperawatan medikal bedah.
4) Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil
pemikiran dan argument ilmiah secara bertanggung jawab
dan didasarkan pada etika akademik, melalui media kepada
masyarakat akademik dan masyarakat luas.
5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan
masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di
bidang ilmu keperawatan medik dan bedah berdasarkan
kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan
data.
6) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk
menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi.
7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara
mandiri.
8) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara
jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan
komunitas penelitian yang lebih luas.
9) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi
obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta
penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau
multi-disiplin.
10) Mampu mendapatkan pengakuan melalui publikasi nasional
terakreditasi dan atau internasional dari hasil riset yang
dilakukan.
11) Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan hasil riset ilmiah,
teori, konsep, dan ide untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan
medikal bedah.
12) Mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan
praktik keperawatan medik.
3.

Keterampilan Khusus
1) Mampu mengembangkan ilmu keperawatan medikal bedah
untuk diaplikasikan pada klien di semua tatanan pelayanan
kesehatan berbasis bukti dan riset ilmiah
2) Mampu mendesain pendidikan kesehatan yang efektif dalam
rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit
3) Mampu mengembangkan tata kelola pelayanan keperawatan
dalam bidang keperawatan medikal bedah diberbagai tatanan
layanan kesehatan dengan pendekatan proses manajemen
melalui pertimbangan aspek legal etis serta kebijakan baik
ditingkat lokal maupun nasional
4) Mampu memecahkan permasalahan keperawatan yang
kompleks melalui pendekatan inter atau multidisiplin dalam
bidang keperawatan medikal bedah
5) Mampu mengembangkan pelayanan keperawatan medical
bedah berbasis bukti.

6) Mampu mengevaluasi dampak pemberian pelayanan
keperawatan terhadap kesehatan klien pada kasus medik dan
bedah.
4. Pengetahuan
1) Menguasai teori dan falsafah yang mendasari asuhan
keperawatan pada bidang keperawatan medik dan bedah.
2) Menguasai konsep dan aplikasi metode riset ilmiah.
Menguasai konsep terkait pengkajian, farmakologi dan ilmu
keperawatan medik dan bedah.
3) Menguasai konsep dan aplikasi perawatan klien dengan
penyakit tropik dan infeksi.
Minat Studi Keperawatan Jiwa :
1. Sikap
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius.
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
negara dan bangsa.
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain.
6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan pancasila.
7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan.
8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara menginternalisasi semangat kemandirian,
kejuangan, dan kewirausahaan.
9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri.
10) Mampu menjadi ilmuwan keperawatan berdasar prinsip etis
dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat
Indonesia.
2.

Keterampilan Umum
1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis,sistematis
dan kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang keperawatan kesehatan jiwa melalui riset ilmiah,
serta menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan
kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis
2) Mampu mengelola riset dalam bidang keperawatan
kesehatan jiwa yang hasilnya berpotensi untuk
diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional
atau internasional

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

Mampu melakukan validasi akademik atau kajian bidang
keperawatan kesehatan jiwa dalam menyelesaian masalah
keperawatan kesehatan jiwa di klinik maupun komunitas
yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan
keahliannya
Mampu menghasilkan produk penelitian yang inovatif
sebagai dasar untuk penyelesaian masalah, perumusan
kebijakan, dan pengembangan keilmuan dalam bidang
keperawatan kesehatan jiwa
Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil
pemikiran dan argumen ilmiah di bidang keperawatan
kesehatan jiwa secara bertanggung jawab dan didasarkan
pada etika akademik, melalui media kepada masyarakat
akademik dan masyarakat luas
Mampu
mengambil
keputusan
dalam
konteks
menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi di bidang ilmu keperawatan kesehatan jiwa
berdasarkan kajian analisis atau eksperimen terhadap
informasi dan data
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk
menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi
Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara
mandiri
Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara
jaringan kerja lintas program dan lintas sektor, sejawat di
lembaga, klinik dan komunitas penelitian yang lebih luas
Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan keperawatan
kesehatan jiwa yang menjadi obyek penelitiannya dan
memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang
dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi-disiplin
Mampu mendapatkan pengakuan melalui publikasi nasional
terakreditasi dan atau internasional dari hasil riset yang
dilakukan
Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan hasil riset ilmiah,
teori, konsep, dan ide untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan
kesehatan jiwa
Mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan
praktik keperawatan kesehatan jiwa melalui pendidikan,
penelitian, perdebatan ilmiah, presentasi dan publikasi

3. Keterampilan Khusus
1) Mampu mengembangkan asuhan keperawatan jiwa yang
holistik dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan
klien (patient safety) sesuai standar asuhan keperawatan dan
berdasarkan perencanaan keperawatan
2) Mampu mengembangkan pengkajian keperawatan jiwa
lanjut berdasar sains, teknologi dan seni terkini pada area
sehat, resiko dan gangguan sesuai standar dan

kewenangannya
Mampu menegakkan diagnosis keperawatan jiwa pada area
sehat, resiko dan gangguan sesuai standar dan
kewenangannya dengan kedalaman dan keluasan
berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari
berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan
keperawatan
4) Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan
keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan
sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat,
yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan
faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat
5) Mampu mengembangkan tindakan keperawatan jiwa
inovatif pada area sehat, resiko dan gangguan atas
perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat
dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan
kepada penanggung jawab perawatan
6) Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan
keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan
secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain
7) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan
memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau
keluarga /pendamping/penasehat untuk mendapatkan
persetujuan keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan
gangguan yang menjadi tanggung jawabnya
8) Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara
refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang
praktik keperawatan jiwa pada area sehat, resiko dan
gangguan yang dilaksanakannya
9) Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan jiwa
dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup
tanggungjawabnya;
10) Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan
jiwa pada area sehat, resiko dan gangguan untuk
menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis
organisasi
11) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
program promosi kesehatan jiwa pada area sehat, resiko dan
gangguan , melalui kerjasama inter atau multidisipliner
profesional lain serta untuk memecahkan dan
menyelesaikan permasalahan kelompok masyarakat untuk
mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan
lingkungan yang sehat.
12) Mampu mengelola riset dan mengembangkan inovasi yang
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu
mendapat pengakuan nasional dan internasional
3)

3.

Pengetahuan
1) Menguasai teori dan teori aplikasi yang mendasari
keperawatan jiwa.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Menguasai nilai-nilai kemanusiaan
Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan
dan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri
atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan jiwa.
Menguasai teori dan teknik penegakkan diagnosis asuhan
keperawatan jiwa.
Menguasai teori dan aplikasi komunikasi terapeutik.
Menguasai teori, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan
sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit
pada level primer, sekunder dan tertier.
Menguasai teori dan prinsip manajemen keperawatan secara
umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan jiwa
kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi
asuhan keperawatan dan kesehatan jiwa.
Menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja
ners, keselamatan pasien dan perawatan berpusat atau
berfokus pada pasien; menguasai metode penelitian ilmiah.

Minat Studi Keperawatan Komunitas :
1. Sikap
1)

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius.
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah
air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada
negara dan bangsa.
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama,
dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang
lain.
6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan pancasila.
7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian
terhadap masyarakat dan lingkungan.
8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara menginternalisasi semangat kemandirian,
kejuangan, dan kewirausahaan.
9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri.
10) Mampu menjadi ilmuwan keperawatan berdasar prinsip etis
dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat
Indonesia.
2. Keterampilan Umum
1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis,sistematis
dan kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang keperawatan komunitas melalui riset ilmiah, serta
menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah,
tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis
2. Mampu mengelola riset dalam bidang keperawatan komunitas
yang hasilnya berpotensi untuk diaplikasikan dan layak
dipublikasikan di tingkat nasional atau internasional.
3. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian bidang
keperawatan komunitas dalam menyelesaian masalah di
komunitas yang relevan melalui pengembangan pengetahuan
dan keahliannya
4. Mampu menghasilkan produk penelitian yang inovatif sebagai
dasar untuk penyelesaian masalah, perumusan kebijakan, dan
pengembangan keilmuan dalam bidang keperawatan
komunitas
5. Mampu menyusun dan mengkomunikasikan ide, hasil
pemikiran dan argumen ilmiah di bidang keperawatan
komunitas secara bertanggung jawab dan didasarkan pada
etika akademik, melalui media kepada masyarakat akademik
dan masyarakat luas
6. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan
masalah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di
bidang ilmu keperawatan komunitas berdasarkan kajian
analisis atau eksperimen terhadap informasi dan data
7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk
menjamin kesahihan dan menghindarkan plagiasi
8. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
9. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara
jaringan kerja lintas program dan lintas sektor, sejawat di
dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
10. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan keperawatan
komunitas yang menjadi obyek penelitiannya dan
memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang
dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi-disiplin
11. Mampu mendapatkan pengakuan melalui publikasi nasional
terakreditasi dan atau internasional dari hasil riset yang
dilakukan
12. Mampu mengevaluasi dan memanfaatkan hasil riset ilmiah,
teori, konsep, dan ide untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan
komunitas
13. Mampu berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan
praktik keperawatan komunitas melalui pendidikan,
penelitian, perdebatan ilmiah, presentasi dan publikasi
3. Keterampilan Khusus
1) Mampu mengembangkan ilmu keperawatan komunitas untuk
diaplikasikan pada individu, keluarga, kelompok dan
masyarakat di semua tatanan pelayanan kesehatan berbasis
bukti dan riset ilmiah

2) Mampu mendesain pendidikan kesehatan yang efektif dalam
rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di
komunitas
3) Mampu mengembangkan tata kelola pelayanan keperawatan
komunitas diberbagai tatanan layanan kesehatan dengan
pendekatan proses manajemen melalui pertimbangan aspek
legal etis serta kebijakan baik ditingkat lokal maupun
nasional
4) Mampu memecahkan permasalahan keperawatan yang
kompleks melalui pendekatan inter atau multidisiplin dalam
bidang keperawatan komunitas
5) Mampu mengembangkan pelayanan keperawatan komunitas
berbasis bukti
6) Mampu mengevaluasi dampak pemberian pelayanan
keperawatan terhadap kesehatan komunitas.

6.

4. Pengetahuan
1) Menguasai teori dan teori aplikasi yang mendasari asuhan
keperawatan pada bidang keperawatan Komunitas.
2) Menguasai teori dan aplikasi metode riset ilmiah di bidang
keperawatan komunitas.
3) Menguasai teori epidemiologi dan kependudukan.
4) Menguasai pengkajian dan diagnosis keperawatan komunitas,
keluarga dan gerontik.
5) Menguasai perencanaan keperawatan komunitas.
6) Menguasai manajemen keperawatan komunitas.
7) Menguasai konsep pengembangan komunitas
Lama Studi dan jumlah kredit Program pendidikan ditempuh selama 4 semester. Masa dan beban
yang diperoleh dalam ECTS
belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 6 (enam)
semester termasuk penyusunan tesis.
1. Mata kuliah wajib universitas :
2. Mata kuliah wajib fakultas
:
3. Mata kuliah pilihan
:
Jumlah :

6 sks
33 sks
6 sks
45 sks

Jumlah sks kurikulum Program Studi magister Keperawatan FKp
UNAIR sebanyak 45 sks
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Persyaratan Calon Mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI)
Baru dan Mekanisme Seleksi,
1. Lulusan Program Studi S1 yang terakreditasi oleh BAN
e.g. SNMPTN, SBMPTN,
PT/LAM-PTKes (bisa pada saat lulus atau sertifikat akreditasi
Mandiri
yang terbaru dari program studi).
2. Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 yang terakreditasi oleh
Kemenkes RI (untuk lulusan dari bidang kesehatan di bawah
pengelolaan Kemenkes RI) untuk tahun lulusan 2012 dan
sebelumnya.
3. Bagi WNI Lulusan jenjang Sarjana atau yang setara dari luar
negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan
Kemenristekdikti RI di direktorat pembelajaran.

4. Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus
memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin
Belajar dari Atasan Langsung (pada saat registrasi harus
menunjukkan surat ijin tersebut).
5. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak
mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program
studinya. (dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari
dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau
instansi kesehatan).
Warga Negara Asing (WNA)
1. Mendapat rekomendasi dari KBRI dari negara asal calon
mahasiswa.
2. Lulusan Program Studi S1/Diploma 4 yang terakreditasi
(sertifikat dari accreditation board).
3. Memiliki copy ijazah dan transkrip baik untuk jenjang sarjana
dan master (dalam bahasa Inggris).
4. Memiliki sertifikat TOEFL bagi calon peserta yang berasal
dari negara non berbahasa Inggris.
Persyaratan penerimaan umum
1. Bagi Warga Negara Asing harus memiliki Surat
Ijin/Persetujuan dari Pemerintah RI sesuai dengan
kewenangannya, bila sudah diterima sebagai calon mahasiswa
di UNAIR.
2. Memiliki status kesehatan yang memadai sehingga tidak
mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program
studi yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tim Kesehatan
Universitas Airlangga.
3. Calon mahasiswa yang diterima akan mendapatkan
pembelajaran kemampuan bahasa Indonesia selama 1 tahun
yang dibuktikan dengan sertifikat BIPA (Bahasa Indonesia
Bagi Penutur Asing dan pembelajaran sosial budaya
Persyaratan khusus
1. IPK=2, 75.
2. Bagi Lulusan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat (SKM) harus
memiliki Ijazah D3 Keperawatan dan bekerja di bidang
keperawatan, wajib mengikuti matrikulasi.
3. Memiliki rencana pra proposal, meliputi : Judul, Pendahuluan
(latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian), Tinjauan kepustakaan, Hipotesis, Materi dan
metode penelitian, Daftar pustaka, Rencana sumber biaya)
8.

Tanggal Dimulainya
Kegiatan Akademik

9.

Struktur Kurikulum

Tahun akademik : Agustus-Juni
Awal Semester Gasal : Agustus
Awal Semester Genap : Februari
• Kurikulum disusun berdasarkan KKNI (Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia) atau IQF (Indonesia Qualification Network)
level 8

• Kurikulum dikembangkan mengacu pada Buku Pedoman
Pendidikan UNAIR tahun 2017-2018
• Kurikulum ditetapkan mengacu pada Peratuan Rektor UNAIR no.
26 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Progarm Magister
UNAIR
• Sistem manajemen dilaksanakan terintegrasi mengikuti Airlangga
Integrated Management System (AIMS) yang mengacu pada
standar internasional ISO 9001:2008, IWA2:2007 dan MBNQA.

10.

Strategi pembelajaran

Metode pembelajaran yang dilaksanakan di Program Studi Magister
keperawatan FKp UNAIR mengikuti rekomendasi dari LP3UA
(Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas
Airlangga). Strategi pembelajaran berbasis pada student centered
learning (SCL) dilakukan melalui a) perkuliahan; b) praktik
laboratorium; c) e-learning; d) studi kasus; f) tugas presentasi; h)
aplikasi klinik; i) praktik komunitas; j) riset; k) project based
learning; l) seminar

Metode penilaian

UTS
: 20%
UAS
: 20%
Tugas individu : 15%
Tugas kelompok: 15 %
Soft skill
: 5%
Seminar
: 10%
E-learning
: 15%
WNI:
SOP
: Rp. 7.500.000,-/ semester
SP3
: Rp. 15.000.000,Matrikulasi : Rp. 4.000.000,-

Standar Biaya e.g. per
tahun/mahasiswa
(UKT, UKS, SPP, SOP)

WNA:
SOP
: Rp. 22.500.000,SP3
: Rp. 25.000.000,Matrikulasi : Rp. 8.000.000,11.

Tanggal spesifikasi Program • Pendirian Program Studi Magister Keperawatan Universitas
Studi disahkan/direvisi
Airlangga telah dirintis sejak tahun 2004. Rintisan diawali dengan
kerjasama antara Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK)
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dengan
School of Nursing Auckland University of Technology (AUT) New
Zealand.
• Pada tahun 2008 dibuka Program Studi Magister Keperawatan
yang pengelolaannya dibawah Fakultas Kedokteran.
• Berdasarkan SK Rektor nomor: 5404/J03/OT/2008 status PSIK
ditingkatkan menjadi Fakultas Keperawatan.
• Pengelolaan Program Studi Magister Keperawatan disahkan
melalui penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga
nomor: 100/H3/KR/2010 tanggal 1 Februari 2010 maka Program
Studi program Magister Keperawatan resmi berada dibawah

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

