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Notulensi Raker KMB 2014 

Rabu-Kamis,  13-14 Agustus 2014, Hotel Santika Depok  

 

I. Hari Pertama  

Peserta yang hadir  

1. Pak Made Kariasa 

2. Pak Agung Waluyo 

3. Pak Masfuri 

4. Pak Muhammad Adam 

5. Ibu Debie Dahlia 

6. Ibu Yulia 

7. Ibu Riri Maria 

8. Ibu Sriyona 

9. Ibu Lestari sukmarini 

10. Dikha Ayu Kurnia 

11. Liya Ariesta 

12. Anggri Noorana Zahra 

13. Prima Agustia Nova 

14. Cut  

15. Pak Tarkum 

 

Acara dimulai pada pukul 09.30 dengan MC Dikha Ayu Kurnia.  

Rincian acara raker KMB: 

• Acara dibuka oleh Manajer Ventura Bapak Agung Waluyo mewakili pimpinan FIK UI. 

• Acara kedua dilanjutkan dengan pembukaan dan pemaparan rundown acara oleh ketua 

departemen KMB Ibu Debie Dahlia. 

Agenda hari pertama (I) 

1. Sesi pertama 

- Evaluasi pembelajaran BPKM semester mendatang  

- Evaluasi format penilaian  

- Evaluasi pembelajaran KBK 

2. Sesi kedua 

- Persiapan pembelajaran semester ganjil 

3. Sesi ketiga 

- Road map pengembangan keilmuan  

• Acara kegiatan sesi I dimulai pada pukul 10.00 degan estimasi selesai pada pukul 14.45 (3 

jam 45 menit) dengan moderator Ibu Riri Maria dan notulensi rapat Prima Agustia Nova.  

Materi pembahasan pada sesi pertama dibahas melalui diskusi kelompok dan sharing presentasi.   

 

Kelompok 1 

Evaluasi BPKM 

Bu Debie 

Bu Julia 

Pak Masfuri 

Dikha 

Prima 

Kelompok 2 

Evaluasi format penilaian 

Pak Made 

Bu Riri 

Bu Sriyona 

Bu Arcellia 

Liya 

Kelompok 3 

Evaluasi pembelajaran KBK 

Pak Agung 

Pak Adam 

Ibu Rini 

Anggri 

 

 

Pembahasan materi pada setiap kelompok mengacu pada visi misi fakultas untuk 5 tahun 

kedepan dan renstra, serta mininjau kembali KBK, ranah kompetensi, capaian pembelajaran 

(learning outcome), dan soft skills dalam pembelajaran. 
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Hasil diskusi sesi I 

 

Kelompok 1  evaluasi BPKM  

Salah satu contoh BPKM yang dievaluasi adalah KD 5 (Eliminasi) 

Pembahasan  Saran berdasarkan hasil diskusi kelompok 

Metode 

pembelajaran 

yang digunakan  

- untuk metode presentasi, kelompok mengusulkan agar presentasi 

dihadiri dan diberikan feedback langsung dari dosen pakar yang 

menguasai topik yang sedang dibahas 

Sasaran 

pembelajaran 

penunjang  

- point no 6 pada BPKM yaitu  

“mengidentifikasi karakteristik normal dan abnormal dalam pembentukan 

urin dan feses” diusulkan utuk diganti dengan “menjelaskan proses 

normal dan abnormal dalam pembentukan urin dan feses”. 

- Point 6 dipindahkan menjadi urutan no 5 dan untuk point no 6 diganti 

dengan point 5 

- Kata “prevensi” pada pernyataan no 10 diusulkan untuk diganti dengan 

“pencegahan” 

Pokok bahasan - Point no 4. Diusulkan untuk ditambahakan dengan “studi kasus 

gangguan eliminasi urin dan feses” dan untuk point no 5 diusulkan untuk 

diganti menjadi ASKEP pada kasus 

Sub pokok 

bahasan  

- Kata fekal sebaiknya diganti menjadi feses 

- Point no 3 sebaiknya diganti menjadi gangguan frekuensi, nokturia, 

urgensi, disuria, enuresis, inkontinensia, dan retensi urin 

- Masukan untuk koordinator agar melihat kembali referensi terkait 

dengan penulisan gangguan eliminasi urin dan fekal 

- Penjabaran untuk point no 4   

4.1. pengertian 

4.2. patofisiologi 

4.3. manifestai klinis 

4.4. komplikasi 

4.5. intervensi medis, dst (mohon dilihat kembali oleh koordinator) 

-  Penjabaran no 5  

5.1. pengkajian keperawatan 

5.2. diagnosa keperawatan 

5.3. rencana tindakan keperawatan 

5.4. evaluasi tindakan 

Kasus pemicu  - Penggunaan kasus pemicu yang basic contoh untuk kasus inkontinensia 

bisa menggunakan kasus terkait dengan immobilisasi 

- Masukan untuk koordinator: kasus pemicu yang digunakan sebaiknya 

yang sederhana sehingga nantinya bisa dibedakan dengan spesialis 

 

  

Fatimah
Typewritten text
1.  Minute of Meeting Medical Surgical Nursing Departement



Masukan dari forum diskusi 

- Melihat kembali PBL pada MPKT dan PBL di FIK UI ( + materi PBL) untuk ditinjau 

kembali kesesuaiannya 

- Perlunya guideline terkait pembelajaran untuk fasilitator 

- Adanya usulan untuk pengajuan mata ajar KGD 

- Perlunya pembuatan BPKM untuk mata ajar elektif KMB (S2) 

- Evaluasi KBK untuk content mata ajar 

- Perlunya peninjauan identifikasi kekurangan mata ajar KMB dan KGD pada mata ajar lain 

- Masih adanya kesenjangan pada deskripsi, tujuan, topik dll pada BPKM sehingga dirasa perlu 

peninjauan kembali dari koordinator. Terkait hal tersebut forum diskusi menyepakati untuk 

berkumpul kembali pada hari Rabu dan Kamis (27-28 Agustus 2014) pagi untuk presentasi 

dan diskusi BPKM (rabu untuk presentasi BPKM S1, kamis untuk presentasi BPKM S2) 

 

 

Kelompok 2  evaluasi format penilaian  

- Komponen penilaian LTM  

1. Isi : kesesuaian antara tugas dan pembahasan 

2. Bahasa: kesinambungan bahasa dan originalitas 

3. Referensi: Tidak plagiat, referensi utama minimal dari 3 dari buku, menggunakan APA 

style, referensi terbaru (5 tahun terakhir) ,  

4. Banyaknya kata/ halaman 4-5 halaman atau 2000-2500 kata 

5. Originalitas: menggunakan bahasa sendiri yang merupakan hasil analisis dari materi-

materi yang telah dibaca. 
 

- Komponen penilaian makalah 

1. BAB 1: pendahuluan 

2. BAB 2: Konsep 

3. BAB 3 (Bobot dari 40% menjadi 45%): Hubungan konsep dengan kasus pemicu, 

mengidentifikasi data pada kasus pemicu disesuaikan teori dan konsep, menganalisis 

Integrasi konsep askep dengan kasus pemicu, penatalaksanaan kasus terkait dalam lingkup 

RS, summary kasus dalam bentuk  

4. BAB 4 : Kesimpulan bobotnya dari 10 % menjadi 5% 

5. Referensi 

6. Penulisan APA 
 

- Komponen penilaian presentasi 

1. Persiapan (bobot 20% jadi 10%) 

2. Tujuan Presentasi 

3. Penyajian: komponennya ditambahkan penilaian terhadap bahasa tubuh yang tepat selama 

presentasi 
 

- Komponen penialain peer evaluasi 

1. Mampu menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelompok 

2. Mampu menghargai teman kelompok 

3. Tidak mendominasi kelompok 
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Masukan forum diskusi: 

- Penilaian LTM 

• Mahasiswa perlu membuat mind maping 

• Komponen penilaian bahasa yang perlu dinilai adalah sistematis, koheren, kesinambungan 

• Makalah tidak usah terlalu banyak, atau bahkan sebaiknya tidak usah ada makalah. Proses 

belajar dapat dilakukan melalui diskusi dalam kelompok. Sehingga bobot makalah akan 

dialihkan ke presentasi 

• LTM 4-5 halaman sudah beserta mind map 

- Penilaian presentasi 

• Perlunya penambahan penilaian terkait point disiplin. 

- Terkait dengan syarat kelulusan, mahasiswa harus lulus NBL UTS/UAS (persentase penilaian 

terlampir) 

 

Kelompok 3  evaluasi pembelajaran KBK 

 

Pembahasan Masukan forum diskusi 

Kurikulum 

a. Pencapaian kompetensi yang tidak tercover 

pada kurikulum KBK  seperti kompetensi 

gawat darurat, pencapaian soft skills, etika dan 

hukum yang belum tercermin pada sasaran 

pembelajaran mata ajar 

b. Masalah yang ditemukan dalam implementasi 

KBK ners   

- Implemtasi waktu praktik gawat darurat yang 

dirasa masih kurang (2 SKS/ 16 hari 

- fasilitas di lahan praktik yang dirasa kurang 

memadai 

- Soft skill tidak hanya diajarkan pada mata ajar 

namun perlu dibudayakan pada setiap mata 

ajar 

c. Profil lulusan kurikulum KBK  ditemukan 

adanya indikasi pemberian nilai akademik dan 

praktik profesi yang melebihi kemampuan riil 

mahasiswa  

- Perlunya peninjauan kembali 

evaluasi penilaian kinerja praktik 

profesi terkait dengan profil lulusan  

Modul  

- Pencakupan kajian keilmuan di departemen 

dalam modul pembelajaran KBK belum 

mencakup semuanya seperti KGD, 

perioperative, stroke, cedera kepala, dan 

peningkatan TIK 

- Adanya overlap atau missing modul pengajaran 

misalnya penyakit tropis 

- Pembuatan modul perlu 

disinergiskan dengan modul 

pembelajaran yang lain 

- Materi untuk satu mata ajar harus 

terintegrasi  
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Pembahasan Masukan forum diskusi 

Mata ajar, narasumber, dan pembimbingan klinik 

- Implementasi mata ajar sudah sejalan dengan 

modul yang telah diterapkan 

- Narasumber  dan pembimbing klinik yang 

diikutsertakan telah sesuai dengan kompetensi 

yang diharapkan 

- Untuk mata ajar, sebaiknya sebelum 

implementasi pengajaran perlu 

dilakukan briefing oleh koordinator 

bersama tim fasilitator dan 

narasumber 

- Narasumber wajib melakukan 

update pengetahuan dan keilmuan 

Fasilitas 

- Kecukupan faslitas untuk menunjang proses 

pembelajaran seperti referensi terkait jurnal, 

buku, dan e-book 

- Belum tersedianya ruang konsultasi/ diskusi 

di gedung E RIK 

- Penyedaan kelas pengajaran yang 

cukup 

- Referensi yang digunakan dan 

tercantum pada BPKM harus 

dimiliki oleh fakultas  

 

II. Hari Kedua 

Sesi II  Acara dimulai pada pukul 08.30 dibuka oleh MC Pak Adam dan moderator Ibu 

Rini. Agenda acara hari kedua: 

1. Persiapa pembelajaran semester ganjil 2014 

- Dikusi bimbingan tesis, skripsi, KIA/KIAN 

- Diskusi bimbingan profesi 

- Diskusi bimbingan aplikasi/ residensi 

2. Penjelasan beban kerja dosen 

3. Road map pengembangan keilmuan 

- Rekapituasi kinerja dosen 

- Mapping peminatan 

- Rencana riset dan pengmas 

- Jenjang karir (fungsional) 

- Pembuatan modul mata ajar 

 

Acara sesi pertama dilakukan dengan diskusi kelompok dan sharing presentasi  

Kelompok 1 

Bimbingan 

Tesis, Skripsi, KIA/N 

Bu Yulia 

Bu Rini 

Prima 

Liya 

Kelompok 2 

Bimbingan  

Profesi 

Pak Made 

Bu Riri 

Arcellia 

Anggri  

Kelompok 3 

Bimbingan  

Aplikasi & Residensi 

Pak Agung 

Pak Adam 

Bu Debie 

Dikha 
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Hasil diskusi sesi II 

 

Kelompok 1  Bimbingan tesis, skripsi, KIA/N 

Tesis 

Masukan:  

1. Penentuan tema bisa dimunculkan saat aplikasi 

2. Perubahan nama Aplikasi 1 dan 2 agar sesuai dengan tahapannya. Sehingga aplikasi 1 

(umum) dan aplikasi 2 (peminatan). 

3. Identifikasi fenomena untuk tesis dimulai sejak aplikasi 1 

4. Sebaiknya ada kesesuaian antara peminatan saat aplikasi, tesis dan residensi. 

5. Penerapan pembuatan proposal tesis yang dimulai sejak semester 3 akan berdampak 

terhadap pelaksanaan praktik aplikasi sehingga perlu pertimbangan juga untuk bobot 

penugasan pada saat praktik aplikasi. 

6. Jika mahasiswa tidak bisa menyelesaikan proposal tesis pada akhir semester 3 maka 

akan diberikan kesempatan hingga semester 4, namun diberi penegasan batas waktu 

untuk ujian proposal 

7. Tidak hanya proposal, ujian hasil juga harus diberikan batas waktu. 

8. Tidak ada lagi “surat sakti” atau “telepon sakti” 

9. Tidak ada lagi kompromi antara pembimbing dan penguji untuk ujian mahasiswa. 

10. Seluruh aturan harus disepakati oleh pembimbing 1 dan 2. 

11. Ada satu tempat yang bisa digunakan untuk pengumpulan tesis agar proses 

pengumpulan itu tanpa kontak mata dan tepat waktu. 

12. Tema tesis tidak hanya dilihat pada judul namun juga pada isi apakah lingkupnya 

sesuai dengan batas keilmuan KMB. 

13. Buku panduan tesis perlu diadakan revisi dan pembaharuan. 

14. Pembimbing tesis dapat ditentukan dari ijazah atau tingkat pendidikan, lama bekerja, 

track record dalam penelitian. 

 

Skripsi: 

Masukan: 

1. Pembimbing skripsi harus sesuai dengan peminatan 

2. Yang belum pernah membimbing skripsi akan diminta untuk menjadi penguji terlebih 

dahulu 

. 

KIA: 

Masukan: 

1. Perlunya ada pembahasan mendalam terkait teori model yang akan digunakan 

2. Menitipkan ke mata ajar sains keperawatan untuk memasukkan penerapan teori model 

yang sesuai diterapkan terutama pada keilmuan KMB. 

 

KIAN 

Masukan: 

1. Proses pembimbingan penyusunan KIAN diawali pada praktek KKMP atau dilakukan 

pada awal saat mahasiswa mengambil KKMP 

Fatimah
Typewritten text
1.  Minute of Meeting Medical Surgical Nursing Departement



Kelompok 2  Metode bimbingan profesi S1 dan Evaluasi  

Masukan  

1. Hari pertama: pre conference oleh pembimbing akademik (Senin jam 07.30) dan dibantu 

oleh pembimbing klinik pada hari berikutnya 

2. Hari ketiga: pembimbing akademik datang untuk penegakan diagnosa dan tindakan 

3. Hari kelima: Post conference oleh pembimbing akademik dan evaluasi. 

4. Dalam satu minggu pembimbing akademik datang sebanyak 3 kali. 

5. Transport dibayar 2 kali untuk seminggu. Satu bimbingan terdiri dari 8 orang. 

6. RS untuk Profesi KMB: RSF, RSP, RSUD Cibinong (sambil menunggu RSGS), RSCM. 

7. 1 RS ada 2 pembimbing, jadi dari 2 pembimbing (1kali datang berdua, dan 2 kali datang 

sendiri). 

8. RSF, Ruang yang digunakan adalah GPS lantai 1, 4, 5 dan 6. 

9. Gel.1:  

RSF -- Pembimbing: Bu Riri, Bu Rini, Dikha dan Liya 

RSP – Pembimbing: Pak Made, Bu TH, Anggri dan Prima 

10. lalu Gel.2:  

RSCM – Pembimbing: Bu Yulia, Bu Debie, Bu Yona,  

RSGS – Pembimbing : Pak Masfuri, Pak Agung, Pak Adam, Arcellia. 

11. Senin, seluruh mahasiswa profesi dinas pagi. Namun, perlu dikomunikasikan dulu kepada 

pihak RS. Jika tidak bisa pagi semua, maka sisanya akan pre conference sore jika 

memungkinkan dengan pembimbing akademik namun jika tidak dengan pembimbing 

klinik. 

 

 

Pelaksanaan Praktik dan Penilaian: 

1. Penilaian on the spot menggunakan buku kerja sehingga tidak ada laporan yang 

dikumpulkan. 

2. Renpra boleh di print dan ditempelkan di buku kerja. SOAP dan Evaluasi di tulis tangan. 

3. Format pengkajian, lembar pemantauan akan dijadikan lampiran pada buku kerja. 

4. Jika dari beberapa tempat praktek, laporan mahasiswa makin baik maka nilai yang 

diambil adalah nilai terbaik. Namun, jika nilainya bervariasi maka diambil nilai rata-rata. 

5. Pembimbing juga akan memiliki buku kerja yang digunakan sebagai dokumentasi nilai 

mahasiswa. 

6. 1 minggu 1 kasus. Buku akan dibuat untuk penilaian selama 6 minggu. 

7. Kinerja klinik: hard skill, pekerjaan sehari-hari di luar target klinik. Yang dinilai adalah 

kemampuan sehari-hari dan supervisi 

8. Presentasi (nilai kelompok): sosialisasi kasus, studi kasus tiap 2 minggu sekali dengan 

pembimbing akademik. Sharing dengan teman-teman dari RS lain bisa dilakukan di akhir 

minggu. Presentasi pada hari Jumat di RIK (dihitung praktek) 

9. Supervisi (minggu 3 dan 4): Penilaian ujian formatif. Dilakukan di RS saat praktik, 

mahasiswa tidak perlu menyiapkan alat-alat dari kampus, menggunakan alat yang ada di 

RS saja. 

10. Absen dikumpulkan tiap 2 minggu ke prodi 

11. Format penilaian kinerja klinik perlu disederhanakan lagi. 
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Kelompok 3  Aplikasi dan Residensi. 

1. Revisi BPKM Aplikasi KMB: 

- Perubahan pada Deskripsi mata ajar,  

- Perubahan pada sasaran pembelajaran terutama terkait penerapan teori keperawatan 

(untuk pendalaman teori, koordinasi dengan koordinator mata ajar sains keperawatan: 

Bu Enie Novieastari), jika tidak bisa maka akan dititipkan ke KMB Lanjut 2. EBN 

akan dimasukkan ke mata ajar elektif. 

Tambahan untuk pembukaan mata ajar elektif baru (missal: EBN): Perjelas lagi untuk 

pembuatan naskah akademik 

- Materi Penerapan NANDA, NOC, dan NIC sudah diberikan pada KMB Lanjut 1 

(Oleh Bu Ratna), penerapannya juga dituangkan dalam pengerjaan tugas-tugas 

(penyelesaian kasus dengan pendekatan NIC dan NOC). 

- Perlu adanya penyegaran dan penyamaan persepsi tentang penerapan NANDA, NIC 

dan NOC (waktu segera ditetapkan). 

- Pelaksanaan EBN diganti dengan mengidentifikasi dan menetapkan fenomena 

penelitian pada praktik keperawatan. 

- Menerapkan konsep keperawatan (Konsep caring, decision making, dan konsep-

konsep yang sudah dipelajari di lahan praktik) 

 

2. Peran Pembimbing: 

- Kriteria, peran supervisor utama dan supervisor. 

- Supervisor utama: 

Salah satu kriteria adalah senior dan pendidikan doctor, berperan dalam memberikan 

bimbingan terhadap konsep (bentuk text), peran lain akan dicari kembali 

dokumennya. 

- Supervisor: 

Melakukan bimbingan klinik, 

- Asisten supervisor (dari akademik) atau asisten supervisor = CI (dari RS) ? Akan 

dicari kembali dokumentasi terkait penentuannya oleh Prodi S2.  

- Peran supervisor utama: mensupervisi penerapan konsep keperawatan (leadership, 

caring), mensupervisi penerapan model keperawatan. 

- Peran supervisor: merancang asuhan (Pengkajian, diagnosa dan tindakan 

keperawatan). 

- Peran asisten supervisor: melaksanakan asuhan yang telah dirancang (pelaksanaan 

tindakan keperawatan) 

3. Ronde keperawatan yang dinilai sebanyak 2 kali 

4. Sebaiknya mahasiswa aplikasi juga membuat buku kerja yang dinilai on the spot 

5. Perbedaan dokumentasi keperawatan dengan laporan kasus kelolaan adalah jika 

dokumentasi keperawatan dilakukan setiap hari 

6. Ronde keperawatan akan dilakukan 2 kali pada minggu ke 5 dan 10 (Aplikasi 2) dan 

minggu ke 3 atau 4 (aplikasi 1) 

7. Ujian akan dilakukan pada minggu ke 6 dan 7 (Aplikasi 2) dan minggu ke 5 (Aplikasi 1) 
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Sesi III  

 Penjelasan terkait beban kerja dosen (SKS) pada semester ganjil 2014 oleh Ibu Debie. 

Pembahasan mapping terkait dengan penelitian dan pengmas akan didiskusikan kembali 

waktu diskusinya karena keterbatasan waktu raker 

 

Sesi IV  

 Serah terima kenang-kenangan dari Ketua Departemen KMB Ibu Debie kepada kak Cut 

yang akan melanjutkan studi ke Thailand  

 

Acara raker Departemen KMB ditutup pada pukul 17.00 dengan penyampaian rangkuman 

oleh moderator, penutupan oleh Manajer Ventura Bapak Agung waluyo mewakili pimpinan 

fakultas, Ketua Departemen KMB Ibu Debie, dan doa penutup. 
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NOTULENSI RAPAT DEPARTEMEN 

KAMIS, 7 JUNI 2018 

Agenda: 

1. Evaluasi semester genap 2017/2018 

2. Persiapan semester gasal 2018/2019 

3. Tridharma PT 

4. Daycare TPA 

5. Kegiatan NURSE 

6. Pelatihan untuk pengembangan SDM 

7. Alat lab 

8. Akreditasi magister 

9. Lain-lain 

 

Bahan Rapat 

1. Evaluasi terhadap kehadiran dosen, kesesuaian dengan BPKM 
- Bu Dessie (M.K Praktikum V Reg): 

1. Mulai awal April 
2. Melibatkan Zubaidah, Eka, Fransiska (DT), Dhika & Prima (KMB) 
3. Evaluasi dgn melibatkan Dhika & Prima  seringkali terlambat hadir di kelas 

& lab. Utk DT, mereka aktif sekali dan sangat membantu. 
4. Penilaian  sedang menunggu dari beberapa fasil 

- Pak Defi (M.K Praktikum V Eks): 
1. Tidak blok, mulai dari awal semester 
2. Tim fasil: DE, FT, AL, RA, AWL. Kristiawati (DT) 
3. Evaluasi: kehadiran AL di kelas. Hanya hadir 2x pertemuan, dari 14x 

pertemuan. Fasil lain mengondisikan dengan ketidakhadiran AL 
4. Sudah 2x ujian, nilai sudah ada dari fasil. Tinggal LTM dll. Di AL, ada 

beberapa LTM. 
 

- Bu Fajar (M.K Kep.Anak 1 Reg) 
1.  Separuh semester dipegang bu NN, tapi krn bu NN sibuk akhirnya dipegang 

oleh DE 
2.  UAS harusnya tgl 31 Mei, mhs keberatan krn ada ujian dari peminatan jiwa. 

Mereka mengajukan tgl 5. Ternyata ada kelas di peminatan lain. 
3.  UTS ada 6 mhs yg nilainya < 55. Utk UAS, belum. 
 

-   Bu Nur (M.K Kep.Anak 3) 
     1. Nilai UTS sudah diolah, tapi keselip. Untuk UAS mhs mencoba membuat soal. 

1 mhs tidak lulus krn nilainya < 55 (blm remed). Tanggapan bu Dessie: krn 
sistem nya blok, kalau bisa setelah ujian jika ada yg remed, harus segera 
remed. Tidak perlu menunggu akhir semester 

2. Komunikasi dgn AL lancar krn masih awal semester 
3. Nilai dari AL dan NN belum ada 
 

-    Bu Nur (M.K PDK) 
1. Nilai ujian jelek. Ada 15 mhs yg belum lulus meskipun NBL sudah diturunkan 
2. Tarik ulur dgn mhs jangan terlalu longgar krn bisa dimanfaatkan mhs 
3. Remed UAS PDK nilai nya belum ada 
 

 

Fatimah
Typewritten text
2.  Minute of Meeting Pediatric Nursing Departement



 
-   Efa (M.K Profesi Ners) 

1. Secara proses, lancar. Semua fasil bisa membimbing 
2. Masalah: di lahan praktik. Di RSF, karu adalah lulusan FIK. Utk perlakukan ke 

kak Efa, baik. Tapi utk bimbingan, bu Imel sangat memperjuangkan. 
Beruntung krn ada mhs yg bekerja di RSF, akhirnya bisa bimbingan di ruangan 
ybs. Bu Imel sangat membantu untuk dapat ruangan bimbingan. Bu Imel minta 
kak Efa agar saat kontrak program jangan lupa sampaikan ke RSF terkait 
adanya ruangan untuk bimbingan 

3. Masalah: mhs diminta antar pasien ke radiologi. Ternyata ditunjukkan jalan yg 
bukan utk pasien. Jadi akhirnya mhs disalahkan dan dibahas di rapat. Di RSF 
seringkali mhs malah diminta utk antar pasien. 

4. Di RSUP Persahabatan tidak terlalu banyak aktivitas. Dari segi kasus dan 
pencapaian kompetensi untuk level S1, masih cukup. 

5. Di RSCM, mhs diminta beli wallpaper 4 roll. Akan di TL ke pak Hendra bidper 
 

-    Bu Happy (Kep.Anak 1 Reg) 
1. Jadwal sesuai dengan BPKM.  
2. UTS dan UAS sudah, nilai < 55 juga sudah remedial 
3. Ujian SCELE jadi lebih cepat. Diharapkan SCELE bisa dimanfaatkan untuk 

diskusi 
4. Sebagian besar nilai sudah terisi, tinggal video yg belum. Sedang dinilai oleh 

Ayu dan Obie 
 
 
 
Prodi S2: 

- Bu Yeni (M.K KGD) 
1. Fasil: EA, FT, DE 
2. Jadwal sesuai dengan BPKM. Ada seikit perubahan tanggal ujian krn hari 

Selasa banyak libur jd akhirnya mundur sampai tgl 1 Mei. Ujian mundur jadi 
tgl 30. Ujian diberikan essay krn MCQ sulit utk soal2 analisis. Narsum dari 
dosen senior IKA dan semua bersedia. 

3. Perlu melihat Kep.Anak Akut dan KGD krn khawatir ada yg sama 
4. Tanggapan dari Efa: bagaimana kalau kuliah di Salemba ada koordinasi 

jadwal dgn lainnya biar gak bolak balik.  
 

- Bu Happy (Pengkajian Anak Lanjut) 
1. Dosen tamu kehadirannya tidak sesuai dgn yg diminta. Ada yg hanya 30 

menit, padahal diminta 1.5 jam 
2. Akan dievaluasi terkait ST. Informasi dari dr. Endang, meskipun sudah dapat 

ST dari Dekan, tetap dianggap tidak hadir. Jadi harus dapat ST dari Direktur 
RSCM. 

3. Saat latihan praktikum dan ada OP, kas nya dari dept.anak. Akan dicoba 
untuk minta reimburse ke FIK 

4. Diharapkan semester depan untuk ujian bisa di RS agar bisa melihat data 
abnormal 

5. Nilai UTS dan UAS sudah ada, tinggal presentasi dll yg belum 
6. Utk ujian jg blm memanfaatkan scele 
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- Bu Dessie (M.K PKAK) 
1. Nilai tinggal menunggu dari kronik 
2. Nilai residensi 2 yg infeksi tinggal menunggu kesepakatan DW dan NN 
3. Perina sudah ada nilainya dari YR dan DE 

 
- Bu Yeni (M.K KIA) 

1. KIA sudah semua mhs maju sidang 
2. Sedikit kesulitan di nilai mentah mhs sudah lulus semua baru bisa masuk KIA 
3. Pendekatan case study dan utk publikasi 
4. Input nilai KIA adalah divisi akademik 

 

 
ALAT LAB 

1. Alat lab di pasca banyak yg tidak terpakai 
2. Kadept maternitas menegur krn dept.anak memakai radiant warmer. Diminta mhs 

nya saja yg pindah, bukannya barang nya yg pindah 
3. Setelah di kroscek ke PJ lab, anak belum pernah pesan alat radiant warmer 
4. Alat2 lain yg belum dipakai adalah bayi2 RJP. Semester depan diharapkan di 

M.K KGD bisa maksimal memanfaatkan alat2 di lab 
5. WD 2 dan manajer umum sudah tidak membatasi pemakaian lab di pasca dan 

RIK. Jadi mhs S1 bisa pakai lab pasca, mhs S2 juga bisa pakai lab di RIK. 
6. Saran: ada pertemuan untuk mempraktikkan cara pemakaian alat lab 
7. Buku panduan lab: Ayu dan Obie yg mengembangkan buku panduan praktikum 

V, panduan lab resusitasi dibuat oleh bu Happy 
 
 

OFFERING 
1. Rapat antara Dekan, WD 2, EA, AWL, DE 
2. Ada kabar bahwa ditawarkan posisi belum sesuai dgn posisi yg dilamar. Melamar 

menjadi HN, tapi ditaruh menjadi expert nurse. Expert nurse utk S1, junior nurse 
utk D3 

3. Sudah dilakukan brainstorming bagaimana menghadapi kemungkinan itu? 
Apakah lanjut memberikan dukungan atau menarik diri. Kesimpulannya FIK akan 
tetap mendukung keterlibatan meskipun ada kekecewaan krn tidak sesuai dgn 
harapan 

4. FIK akan tetap memperjuangkan mimpi2 FIK terkait struktur, kontribusi, dan 
kesejahteraan 

5. Beban di FIK 4 sks. Sisanya di RS. 
6. Tanggapan dari bu Dessie: apakah RS bersedia jika di tahun kedua bisa pergi 

krn CPUI harus melanjutkan sekolah. Proses dari CPUI ke PUI masih proses 
negosiasi. Isu terbaru disampaikan bahwa ada mundur 1 tahun, tapi ternyata blm 
final 

7. Pengalaman dari pak Bejo: tidak ada proses offering krn staf hanya diminta ttd 
atau tidak ttd. 

8. DE: insya Alloh akan ambil di RSUI 
EA: mempertimbangan isi kontrak 
AWL: sekolah dulu, Sept sudah mulai kuliah 

9. Tanggapan bu DW: terkait beban sks, akan diminta dari luar dulu baru minta ke 
DE, EA, dan AWL 

10. Info dari Denissa: DD meminta untuk menunda offering, sampai pimpinan 
negosiasi terkait turunnya dari HN ke expert nurse 

 

Fatimah
Typewritten text
2.  Minute of Meeting Pediatric Nursing Departement



 
Daycare TPA 

1. Penggajian manajar 1jt an, sedangkan security 3jt an  dipertanyakan 
pendapatannya darimana? 

2. Diminta membuat business process 
3. Bu Santi menyampaikan kalau detail nya adalah di dept.anak 

 

 
Akreditasi magister 

1. April  AIA magister 
2. Juli-September  bimbingan 
3. November  keluar sertifikat akreditasi 
4. TS 3 th 
5. Dosen diminta untuk mengisi bimbingan TA di SIAK 

 

 
Pelatihan pengembangan SDM 

1. Item dev (bahas soal) 
 

 
NURSE 

1. Mhs akan melakukan kegiatan lomba/festival dan level nya nasional. Ada lomba 
foto, KTI. Topik tahun ini adalah nutrisi pd anak. BEM mengajak kerja sama 
dengan dept.anak 

2. Bentuk kerja sama: Menyediakan juri, konsul topik,  
3. Mengadakan seminar (FT) dan pengmas dept terakit dgn obesitas 
4. Kegiatan bulan Oktober. H-30 Insympofest 

 

 
PERSIAPAN SEMESTER GASAL 2018/2019 
 
Filosofi Pendidikan UI: 

1. Mempersiapkan mahasiswa yang mampu berkompetisi global, cerdas dan 
trampil, dengan tetap memiliki nilai-nilai keindonesiaan 

2. Mempersiapkan mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan 
kesejahteraan bangsa 

3. Mempersiapkan mahasiswa yang mampu bereksplorasi dan menggunakan 
potensi mereka sepenuhnya, untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, 
kompeten dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja 
serta mengembangkan diri menjadi profesional 

4. Memberdayakan kemampuan mahasiswa untuk belajar dan bekerja lintas disiplin 
untuk menumbuhkan pengalaman belajar yang beragam dan individual 

5. Membimbing mahasiswa agar menjadi pribadi yang akan tumbuh dan dewasa 
secara emosional, intelektual, fisik dan sosial. 

 
Filosofi Pendidikan UI dapat diakses di: 
- web UI (http://www.ui.ac.id/tentang-ui/visi-misi.html). 
- web FIK UI (www.nursing.ui.ac.id/filosofi-pendidikan-ui/). 
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S1 

Anak 2 Reg: FT (coordinator) 

Anak 2 Eks: NN (coordinator) 

PK III: NA (coordinator), Zesi, RA 

Profesi: EA (coordinator) 

 

S2 & Residensi: 

Kronik & akhir kehidupan: HH (coordinator), Eka 

Promkes anak: DE (coordinator) 

EBPN: YR (coordinator) 

PKAL 1, 2, 3: DW (coordinator) 

 

Catatan: 

1. Obie belum bisa di kelas. Obie hanya bisa focus di PK III & Profesi 

2. FT  beban kuliah semester depan 2 M.K & mengerjakan disertasi 
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