




BERITA ACARA 

KONTRAK PROGRAM PRAKTIK PROFESI NERS 

 

Pada hari ini tanggal 17 bulan September tahun 2018 

a. Telah diselenggarakan Kontrak Program dari pukul 09.30 sampai  dengan pukul 10.30 

Pada Lahan Praktik  : RSUD Budhi Asih 

Di Ruangan   : Diklat 

Mata Kuliah  : Praktikum klinik II 

JumlahPeserta yang Hadir : 10 orang 

Yaitu  :   

1. Ns. Wiwit Kurniawati, S.Kep., Sp.Kep. Mat 

2. Ns. Rona Cahyantari Merduaty, S.Kep 

3. Ns. Neneng Hasanah, S.Kep 

4. Ns. Umi Munawaroh, S.Kep 

5. Ns. Tiarma Sitorus, S.Kep 

6. Ns. Waliyah, S.Kep 

7. Ns. E. Adiningtyaswati, S.Kep 

8. Ns. Maiyanih, S.Kep 

9. Ns. Ali Mahmud, S.Kep 

10. Resti N., S.Kep 

 

b. Catatan selama kontrak program  

Kontrak program dihadiri oleh seluruh kepala ruangan yang akan dijadikan lahan praktik oleh 

mahasiswa mata ajar Praktikum Klinik (PK) II di RSUD Budhi Asih. Secara keseluruhan, kontrak 

program berjalan lancar. Selama kontrak program berlangsung, acara berjalan lancar dengan 

didahului pemberian materi oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Bidang 

Keperawatan. Dalam materinya, narasumber memberikan beberapa arahan kepada mahasiswa, 

seperti regulasi jam praktik, orientasi ruangan dan dokumentasi, serta protokol proteksi diri. 

 

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya. 

Pihak Lahan Praktik      Yang membuat berita acara 

1. Tandatangan :     1. Tanda tangan : 

2. N a m a  :     2. N a m a :  

3. N I P   :      3. N I P  :  

  



 
NOTULENSI KONTRAK PROGRAM 

M.A Praktikum Klinik II 
DI RSUD BUDHI ASIH 

TANGGAL, 17 September 2018 
 
 

 
Kontrak program diikuti oleh 10 orang; 2 orang merupakan dosen FIK UI dan sisanya 
merupakan kepala ruangan/CI, perwakilan Bidang Keperawatan, dan Komite 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. 
 
Ruangan yang akan digunakan adalah ruang perawatan nifas, bedah, dan penyakit 
dalam. Setiap gelombang terdiri dari 13-14 mahasiswa yang akan dibagi ke dalam 2 
kelompok kecil. Kelompok kecil inilah yang akan berotasi masuk ke setiap ruang 
tersebut.  
 
Lama mahasiswa berpraktik di ruangan adalah 4 hari dengan jadwal dinas pagi 
keseluruhan.  
 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak ruangan, yaitu: 

• Mahasiswa akan ditugaskan untuk mengelola 1 kasus pasien 

• Mahasiswa memiliki target pencapaian tindakan klinik 

• Pengajar dari institusi melakukan supervisi klinik minimal 1x dalam 4 hari 
praktik 

• Mahasiswa mendapatkan kasus pasien yang telah dipilihkan oleh CI 

• CI/Kepala ruangan bertanggung jawab untuk memberikan penilaian 
performa klinik mahasiswa selama berpraktik di ruangannya 

 
Evaluasi: 

• Beberapa mahasiswa telah mendapatkan orientasi klinik di RSUD Budhi Asih 
karena menggunakan lahan praktik yang sama pada mata ajar Praktikum 
klinik I. Oleh karena itu, ketika mahasiswa diminta untuk mepraktikkan 
beberapa skill yang dibutuhkan, seperti penggunaan APAR, mahasiswa 
menunjukkan kemampuan yang baik. 

• Kepala ruangan sekaligus merangkap CI menanyakan terkait pembagian 
waktu praktik, mengingat secara umum, kegiatan berlangsung sejak 
September hingga Desember. Menurut mereka, pembagian waktu ini 
mempermudah mereka untuk mengidentifikasi dan membantu proses 
pembelajaran mahasiswa FIK UI. 

• Kepala ruangan/CI juga mengungkapkan pertanyaan terkait kejelasan 
pembagian peran terkait penugasan mahasiswa antara institusi dan rumah 
sakit  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


