
Minutes of Academic Evaluation Meeting 

RAPAT KPT SARJANA NERS DAN KPT MAGISTER/SPESIALIS 

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UI 

SENIN – SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2017 

 

Senin, 14 Agustus 2017  

Agenda : Penyusunan BRP KPT S1 dan S2. 

 

Pengarahan dan pembukaan: oleh Ibu Yeni Rustina 
 

1. Kegiatan sosialisasi dan penyusunan BRP ini diselenggarakan untuk KPT S1 

dan S2. Output dari kegiatan ini diharapkan tersusunya BRP untuk seluruh 

mata ajar di KPT S1 dan S2. Draft KPT masih perlu untuk disempurnakan 

terutama untuk deskripsi mata ajar dan BRP. KPT 2017 sudah disahkan 

berdasarkan SK rektor UI, karenanya pembelajaran yang sesuai dengan KPT 

2017 sudah dapat dilaksanakan untuk angkatan mahasiswa 2017. Kurikulum 

yang lama tetap dijalankan untuk mahasiwa angkatan yang lama. 
  

2. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan KPT S1 dan S2 dari masing 

tim dan penyusun BRP. Penyusunan BRP ini diharapkan sesuai dengan 

templete dan arahan dari dari TIM DPA, yang nanti akan dijelaskan lebih 

lanjut oleh Bu Hanny Handiyani sehingga templatenya akan sama.  

 

 

Sosialisasi KPT Ners oleh KPS S1 Ners: Riri Maria 

 

1. Menekannya pada rincian mata ajar per semester dan jumlah SKS yang akan 

diberikan. 

  

Pertanyaan Ibu Jun: 

1. Kompetensi lainnya  perilaku profesional --- mengapa bukan dianggap 

sebagai kompetensi utama karena semua lulusan profesi harus profesional 

 

2. Ibu yeni : profil itu kira-kira menggambarkan peran lulusan setelah lulus. 

Penciri itu di utama atau di kompetensi lainnya. Penciri itu diletakan di 

kompetensi lainnya menurut panduan. Kata kerja dipergunakan adalah 

menyusun bukan merancang (arahan dari DPA), dalam hal ini meyusun juga 

termasuk dalam C6. Kata kerja yang dipergunakan juga akan terlihat di 

metoda pembelajarannya. 

 

3. Ibu Riri: perilaku profesional pada tahap akademik ini bukan hanya terhadap 

pasien, namun kita mulai tumbuhkan pada tahap akademik, seperti sikap 

caring. 

 

4. Untuk program ekstensi jumlah yang diberikan 72 sks diharapkan sudah 

mendapatkan 56 sks dari DIII.  

 

5. Untuk program profesi, jumlah sks per semester ada pengurangan mata ajar di 

tiap departemen. Untuk pada awal semester praktik klinik dilakukan secara 

bersama-sama. Pada semester 2 diharapkan mahasiswa dapat mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Diharapkan perkuliahan dapat dilakukan dalam 

1 tempat. 
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6. Ibu Dessie W; 

Terkait teori anak dan praktikum keperawatan anak? 

Tugas akhir profesi 6 sks, kalau skripsi 5 sks, apakah profesi berbentuk KIAN 

Apa karena sudah diaplikan berdasarkan SK Rektor. Bagaimana aplikasinya? 

 

7. Ibu Riri:  

Berdasarkan hasil masukan GB praktikum diberikan setelah diberikan mata 

ajar teorinya.  

 

8. Untuk praktikum maternitas ada disemester  5, 6, 7, 

 

9. Ibu Imami: Praktikum anak kenapa lebih dulu dari maternitas? Karena 

seharusnya maternitas dulu baru anak.  

 

10. Ibu Riri: karena kesulitan maternitas lebih kompleks dari pada anak. 

 

11. Bapak Iwan: terkait EFN 1 – 4 sekarang hanya 1 dan 2: apakah akan 

diintegrasikan. Usul pak Iwan EFN 3 dihilangkan saja dan 4 yang 

diintegrasikan.  

 

12. Ibu Riri: EFN di integrasikan untuk kontensnya akan disiapkan oleh tim. 

 

13. Ibu Enie: untuk mata kuliah KDK 1 untuk program ekstensi. Sedangkan 

reguler KDK 1 & 2. Sedangkan pada KDK 2 ada contens yang diperlukan 

ektensi. Apakah boleh diintegrasi isi KDK 2 ke KDK 1.  

 

14. Ibu Yeni: silahkan untuk program ekstensi diberikan apa saja karena lebih 

cepat proses pembelajarannya. 

 

15. Ibu Nur: praktikum program ekstensi apakah tidak terlalu berat? (anak 1 & 2) 

  

16. Ibu Yeni : memang agak berat karena sebenarnya ekstensi ditempuh dalam 

waktu 5 smt tetapi kita tetap melaksanakan hanya 4 smt. Diharapkan bila ada 

perubahan. 

 

17. Ibu wiwin: permintaan rektor ekstensi ditutup diganti pararel. Apabila dibuat 5 

smt PPSDM merasa keberatan. 

 

18. Ibu Dewi Ira: kurikulum ini dikembangkan berorientasi global.  
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Sosialisasi KPT S2: Ibu Novy Helena 

 

1. Penjelasan hanya berfokus pada program magister dan  peminatannya saja 

karena spesialis masih dibahas oleh keilmuan.  

 

2. Ibu Novy:  

Apakah S2 sudah mulai melaksanakan student active dan center learning atau 

masih memakai metode yang lama. 

 

3. Ibu Yeni :  

Dari kurikulum siswa belajar aktif, untuk S2 mulai diperkenalkan dengan 

student active learning dan center learning.  

 

4. Bapak Sigit:  

Memerlukan waktu untuk membuat modul active learning dan center 

learning. 

 

5. Ibu Enie:  

Untuk mata kuliah sudah lama dilaksanakan. Rasio dosen dan siswa belum 

ideal. Untuk mahasiswa S2 1 : 20. Masing-masing tim memegang 1 kelas 

pararel. 

 

6. Ibu Dewi Ira:  

Active learning tidak selalu dipraktik seperti mahasiswa S1, karena pada saat 

OBM sudah diajarkan seperti itu. Semua pengajar sudah dapat mengajarkan 

metode pembelajarannya. Dosen lebih menempatkan sebagai fasilitator, dan 

juru tengah saat mahasiswa diskusi sehingga sasaran pembelajaran dapat 

tercapai. Sehingga mahasiswa lebih aktif dalam PBM. 

 

7. Ibu Hanny:  

Metode pembelajaran dikembalikan ke departemen ditakutkan tidak ada 

keseragaman. Metode pembelajaran saat ini fokusnya adalah active learning. 

Kita perlu memahami kompetensi base dan kontens base. Diharapkan 

disepakati metode yang diterapkan dalam pembelajaran. 

 

8. Ibu Novy:  

Metode pembelajaran diharapkan active learning. 

 

9. Ibu Enie:  

Pembagian mahasiwa diusulkan berdasarkan jumlah.  

 

10. Ibu Yeni:  

Mengidentifikasi  jumlah kelas yang digunakan.  

 

11. Ibu Wiwin:  

Bila sudah ada jadwalnya, bisa diatur penggunaan kelasnya dengan tiap kelas 

ada 1 fasilitator dan akan ada penyekatan ruang.  
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12. Ibu Nani:  

Setuju dengan usulan Ibu Enie. Apakah fasilitator selalu standby?  

 

13. Ibu Yeni:  

Penyamaan persepsi dulu, kesepakatan metode pembelajaran yang diberikan. 

 

14. Ibu Novy :  

Mohon diimplementasikan dalam BRP masing-masing. Disepakati 

menggunakan active learning.  

 

 

 

Pengampu mata kuliah inti magister: 

 

• Etikum : Ibu Krisna 

• Riset kuantitatif: Nani N, Debbie, Dewi G 

• Sains keperawatan: Enie N, Yeni R, Yati A 

• SIM :  Rr. Tutik, sukihananto, sigit 

• Kualitatif: Prof Wati, Imami  

• Tesis I : Novy 

• Publikasi ilmiah : Hanny H, 

• Tesis II : Novy 

 

15. Informasi format BRP dan BPKM UI oleh Ibu Hanny. DPA Rencana 

Pembelajaran Semester yang digunakan UI adalah BRP dan BPKM. 

Formatnya : Cover, daftar isi, kata pengantar dan pengesahan,  isi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


