
Ayo, Kita Menulis di Laman LIPUTAN KHUSUS! 
 
Liputan Khusus merupakan salah satu kanal pada Website Ners yang berisi tentang 

peristiwa, kegiatan, atau berita istimewa yang ada di Fakultas Keperawatan UNAIR. 

Berita yang dikategorikan dalam liputan khusus adalah: 

1. Prestasi mahasiswa, dosen, atau staf Fakultas Keperawatan UNAIR. 

2. Capaian Fakultas Keperawatan UNAIR. 

3. Wawancara dosen mengenai program unggulan Fakultas Keperawatan UNAIR. 

4. Fasilitas Fakultas Keperawatan UNAIR. 

5. Wawancara wisudawan terbaik Fakultas Keperawatan UNAIR. 

6. Wawancara penelitian atau penemuan dosen Fakultas Keperawatan UNAIR. 
 
Manfaat dalam membuat berita adalah: 

1. Sebagai sarana warga Fakultas Keperawatan UNAIR untuk berpikir holistik, 

kreatif, dan kritis dalam meliput dan membuat berita. 

2. Sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan baru. 

3. Sarana untuk melatih kemampuan komunikasi dan menjalin hubungan yang 

baik dengan orang lain maupun lingkungan sekitar. 

 

Kriteria naskah berita yang baik dan benar sebagai berikut:  

ü Mengandung 5W + 1H. 

ü Minimal 300 kata. 

ü Terdapat kalimat langsung dari narasumber. 

ü Benar ejaan kata, tanda baca, dan lain-lain. 

Adapun format dalam menulis teks berita: 

ü Font times new roman, size 12, margin 3333, ukuran kertas A4, spasi 1,5. 

ü Terdapat keterangan foto dan nama fotografer dibawah foto. Jika tidak mengetahui 

nama fotografer, bisa ditulis (Foto: Istimewa) 

ü Terdapat nama penulis dibawah teks berita. 

Pengiriman naskah: 

ü Foto dikirim terpisah dengan naskah berita, namun pada naskah tetap ada fotonya. 



ü Kirim naskah tulisan dalam format .doc atau .docx., ke email 

info@fkp.unair.ac.id dengan subjek: PERMOHONAN PEMUATAN NASKAH 

LIPUTAN KHUSUS 

ü Jika tulisan layak dimuat, Tim Redaksi akan segera membalas email Anda. Setelah 

empat (4) minggu karya yang dikirim belum mendapat balasan dari Tim Redaksi, 

penulis berhak menerbitkan atau mengirimkannya ke media lain. 

ü Tim redaksi berhak menyunting tulisan Anda sebagai kontributor, tanpa mengubah 

isi secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh berita LIPUTAN KHUSUS yang baik dan benar 

 
Pastikan Mutu Program Studi Pendidikan Profesi 
Ners, FKp UNAIR Lakukan Asesmen Lapangan 
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NERS NEWS – Fakultas Keperawatan Unair lakukan asesmen lapangan untuk Program 

Studi Pendidikan Profesi Ners sejak Senin hingga pada Kamis (03/12/2020). Asesmen 

dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia 

(LAM-PTKes) di FKp Unair. 

Seperti yang diketahui, kewenangan pemberian akreditasi tersebut pada awalanya 

dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Namun, 

semenjak LAM-PTKes selaku badan akreditasi yang independen mulai beroperasi pada 

bulan Maret 2015 lalu, kewenangan itu dipegang oleh badan ini. Kewenangan 

pemberian akreditasi pada program studi di profesi bidang kesehatan diamanatkan 

kepada LAM-PTKes karena banyaknya program studi kesehatan di Indonesia, dengan 

tetap dalam evaluasi (pengawasan) BAN-PT. 

"Asesmen ini dilakukan untuk institusi yang akreditasinya sudah habis. Kebetulan kita 

habis tahun 2019, sehingga pada 2019 lalu kita mengusulkan. Walaupun kita sudah 



terakreditasi internasional, tetapi LAM-PTKes belum memberlakukan. Jadi tetap kita 

usulkan", terang Prof. AH. Yusuf, Dekan FKp Unair. 

Selama proses akreditasi, institusi akan didampingi oleh asessor. Setelah selesai, FKp 

kemudian dapat submit ke LAM-PTKes. Kemudian, LAM-PTKes akan menilai apakah 

FKp layak untuk terakreditasi. 

Prof.AH.Yusuf mengatakan proses tersebut berlanjut pada Asesmen Kecukupan (AK) 

kemudian akan keluar nilai akademik. Apabila institusi tersebut nilainya kurang dari 

200, maka tidak layak untuk terakreditasi. Setelah FKp Unair layak, kemudian 

dilanjutkan asesmen lapangan untuk konfirmasi borang seluruh data seperti publikasi 

hingga keuangan FKp Unair yang telah diselenggarakan selama empat hari. 

Ia menambahkan bahwa akreditasi A sangat penting untuk menunjang lulusan dari 

mahasiswa FKp Unair untuk sehingga dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar 

untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, asesmen untuk akreditasi ini juga menjamin 

mahasiswa untuk mendapatkan dosen yang terkualifikasi seperti publikas, riset, hingga 

tingkat pengabdian masyarakat. 

"Alhamdulillah hari ini kita sudah hari keempat untuk proses akreditas dan berjalan 

lancar, semoga kita bisa mendapatkan A. Sehingga,mahasiswa di institusi ini yakin lulus 

dari institusi dengan akreditasi sangat baik ", tambah Prof.AH.Yusuf, Dekan FKp Unair. 

 

Penulis :Khoirunnisa Suhandarini (Airlangga Nursing Journalist) 

Editor : Risky Nur Marcelina (Airlangga Nursing Journalist) 

 

 

 

 

 

 


