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A. SEJARAH BERDIRI 

Pendidikan Keperawatan Ngesti Waluyo Parakan pada awalnya dinamakan Pendidikan Djuru 

Kesehatan, biasa disingkat dengan DK. Pendidikan DK ini dimulai pada tahun 1964, untuk 

memenuhi kebutuhan tenaga perawat di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo sendiri sebagai 

pemilik juga untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Perawat Kesehatan, khususnya di wilayah 

Kabupaten Temanggung dan sekitarnya. Pada tahun 1969 DK dihapus oleh Departemen 

Kesehatan RI dan harus dikonversi menjadi Sekolah Penjenang Kesehatan Umum (SPKU), 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 39/Pend/1968. Pada tahun 1979 

SPKU harus dikonversi menjadi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang lulusannya 

diharapkan bersifat “multi purpose”, maka pada tanggal 18 Mei 1981 konversi SPK terjadi 

dengan dasar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 88/Kep/Diklat/Kes/81. 

Dalam perjalanan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Proses Belajar 

Mengajar (PBM) SPK Ngesti Waluyo pada tahun ajaran 1989/1990 sampai dengan Tahun 

Ajaran 1996/1997, ditunjuk oleh Pemerintah (Pusdiknakes Depkes RI) untuk 

menyelenggarakan Pendidikan Bidan Program A (lulusan SPK) dengan masa studi 2 (dua) 

semester, dan hal ini berlangsung sampai dengan 7 angkatan. Pada tanggal 15 April 1999, 

SPK Ngesti Waluyo secara resmi mendapat pengesahan konversi dari Jenjang Pendidikan 

Menengah (JPM) menjadi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Pusat Tenaga Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.1.3.1013 tentang izin Penyelenggaraan 

Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo dengan Status Ijin Operasional (IO) berlaku untuk 2 

tahun, mendapatkan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan pada tanggal 3 September 2001 

dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.06.1.1.03240, dan pada 

tanggal 3 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Tenaga Kesehatan RI nomor : 

HK.00.06.2.2.0435 mendapatkan status Akreditasi “B”. Pada tahun 2004. 

Pada tanggal 12 April 2006, Akademi Keperawatan Ngesti waluyo menerima Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/D/O/2006 perihal Ijin 

Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo Parakan, Temanggung dari 

Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional. Pada tanggal 15 Juli 2008, 

Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan, diberikan kepada 

Diploma Tiga (D-III) Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo.  

BAB I : PENDAHULUAN 
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Akademik Keperawatan Ngesti Waluyo menempati gedung di samping Rumah Sakit Ngesti 

Waluyo dengan alamat lengkap sebagai berikut: 

Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo 

Jl. Pahlawan Parakan, Temanggung 56254 

Tel: (0293) 596374, Fax: (0293) 596111  

Website: www.akperngestiwaluyo.ac.id   

Email: akperngestiwaluyo@yahoo.co.id  

 

B. VISI & MISI PROGRAM STUDI 

 
VISI  PROGRAM STUDI  
“Pada tahun  2025 menjadi penyelenggara Program Studi Diploma III Keperawatan yang 
menghasilkan Lulusan Perawat vokasional yang unggul, kompetitif,inovatif, berwawasan global 
dan memiliki nilai- nilai  Cinta Kasih” 
 
MISI PROGRAM STUDI 

1. Melaksanakan pendidikan tinggi vokasional keperawatan yang menghasilkan lulusan 
yang profesional, berkualitas, akuntabel, unggul dalam keperawatan keluarga berbasis 
komunitas, dan berkarakter tangguh serta berwawasan global, 

2. Menumbuhkembangkan suasana akademik yang ilmiah dengan melaksanakan penelitian 
dan pengabdian dalam bidang keperawatan keluarga berbasis komunitas, 

3. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran   
berbasis Informasi Teknologi yang berwawasan  global, 

4. Menumbuhkembangkan karakter seluruh civitas akademik yang mencerminkan nilai-  
nilai Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking (PCC). 
 

C. TUJUAN PENDIDIKAN 
1. Menghasilkan perawat vokasional  yang profesional, berkualitas, akuntable,  unggul 

dalam keperawatan keluarga berbasis komunitas yang memiliki wawasan global 
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk penelitian dan publikasi karya ilmiah dosen 

dan mahasiswa, dalam mengembangkan ilmu keperawatan 
3. Meningkatkan kuantitas  dan kualitas pengabdian masyarakat sebagai upaya 

meningkatkan kreatifitas dan inovasi mahasiswa 
4. Menguatkan kerjasama dalam dan luar negeri dalam peningkatan mutu pembelajaran dan 

pemberdayagunaan lulusan. 
5. Meningkatkan nilai – nilai Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking sebagai 

budaya organisasi dan karakter diri seluruh civitas akademik di program studi. 
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D. STRUKTUR ORGANISASI 

LAMPIRAN KEPUTUSAN 
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN 

      NGESTI WALUYO 
      Nomor  : 112/AKPER-NW/SK/2016 
      Tanggal : 31 Desember 2016 
 
 

STRUKTUR ORGANISASI AKPER NGESTI WALUYO 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUK BAAK 

PUDIR I/KETUA PRODI PUDIR III PUDIR II 

PENGURUS 
YAKKUM 

DIREKTUR SENAT AKADEMIK 
BADAN PENJAMINAN MUTU 

INTERNAL & AKREDITASI 

LPPM 

UPT PERPUSTAKAAN  

BAGIAN LABORATORIUM  
KLINIK KEPERAWATAN 

BAGIAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 
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E. TIM STRUKTURAL AKPER NGESTI WALUYO 

1. Direktur   

Desak Putu Kristian P, M.Kep., Ns.,Sp.Kep.An 

2. PUDIR I/ KAPRODI  (Bidang Pengajaran & Kemahasiswaan) 

Monica Kartini, M.Kep.,Ns 

3. PUDIR II (Bidang Keuangan) 

C. Ermayani Putriyanti, A., M. Kes. 

4. PUDIR III (BIdang Penyadagunaan Lulusan, Promosi, Kerjasama, 

Pengembangan Institusi) 

Prihanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes 

5. Lembaga Penelitiaan & Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

 Berlian Burtyashesti Kusumadewi, M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.Jiwa 

6. BAAK (Bagian Administasi Akademik & Kemahasiswaan) & Teknologi 

Informasi 

Endro Widagdo, S.Kom 

7. BAUK (Bagian Admistrasi Umum Kepegawaian) 

Sapto Haryatmo, M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.MB 

8. Kepala Laboratorium Keperawatan 

Caecilia Titin Retnani, S.Kep.,Ns 

9. Kepala Perpustakaan 

Daniel Yoga Adi Prasetyo, S. Si.Perpus 

 

F. KEPALA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 

Eka Ratnawati, S.Kep.,Ns 

 

G. PENANGGUNG JAWAB PRAKTIK KLINIK 

Ganjar Unggul P, S.Kep.Ns 

 

H. TENAGA PENDIDIK 

1. Desak Putu Kristian P, M.Kep., Ns.,Sp.Kep.An 

2. Monica Kartini, M.Kep.,Ns 
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3. C. Ermayani Putriyanti, A., M. Kes. 

4. Prihanto, S. Kep., Ns..,M.Kes 

5. Sapto Haryatmo, M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.MB 

6. Suwarsono, S.KM.,S.Pd.,M.Kes 

7. Berlian Burtyashesti Kusumadewi, M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.Jiwa 

8. Eka Ratnawati, S.Kep.,Ns 

9. Setyo Budi Lestari, S.Ke., M.HKes 

10. Dr. Regowo, M.Kes 

11. Dr. Yunanto, Sp.S 

12. Pdt. Supriyadi, S.PAK.,M.Min 

13. Imam Kholemi, M.Tesol 

14. Dra. Erlina Wahyu Atmajaningsih.,M.Pd 

15. Pdt. Supriyadi, S.PAK,M.Min 

16. Drs. Muslich HZ 

17. Drs. Nur Yasin Sahur, Apt 

18. Dr. Jerry Ferdinand H, Sp.An. 

19. Drs. Budiyana 

20. Agus Purwoko, S.Kep.,Ns 

21. Aris Widodo, S.Kep.,Ns 

22. Dr. Felix Nathan, Sp. An 

 

I. TENAGA LABORAN  

1. Anita Shinta Kusuma, S.Kep.,Ns 

2. Suci Artanti, S.Kep.,Ns 

3. Ganjar Unggul P, S.Kep.Ns 

4. Caecilia Titin Retnani, S.Kep.,Ns 

5. Herry Supeno, AMK.,S.Pd. 

6. Varida Setyaningrum, AMd.Kep 
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J. TENAGA KEPENDIDIKAN 

1. Endro Widagdo, S.Kom 

2. Anweni Juana, S.Kom 

3. Lintang Ardisari, SE 

4. Daniel Yoga Adi Prasetyo, S. Si.Perpus 

5. Yoel Andromeda, S.Kom 

6. Tuti Lestari 

7. Krisniah 

8. Eko Riyadi 

 

K. PRAKARYA 

1. Tolkah 

2. Priyanti 

 

L. PENGELOLA ASRAMA 

Suratini 
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M.  

 

A. PROFIL LULUSAN 

Pendidikan keperawatan yang diselenggarakan oleh Program Studi Diploma III AKPER Ngesti 
Waluyo bertujuan menghasilkan Ahli Madya Keperawatan yang memiliki profil lulusan sebagai 
berikut:  

1. Pelaksana asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia 
2. Pelaku pengembangan diri pada komunitas profesi dan sosial 
3. Pendidik klien dan keluarga yang menjadi tanggungjwabnya 
4. Pelaksana kepemimpinan dan manajemen keperawatan dalam asuhan keperawatan klien 
5. Anggota pelaksana penelitian bidang keperawatan atau kesehatan. 

 
Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bahwa lulusan pendidikan 
Diploma III berada pada jenjang kualifikasi 5 yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari 
beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu 
menunjukan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, 

2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu 
menformulasikan penyelesaian masalah procedural, 

3. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, 
4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II : KURIKULUM PROGRAM STUDI  



8 
 

 



9 
 

B. KOMPETENSI LULUSAN 

KOMPETENSI LULUSAN  

AKADEMI KEPERAWATAN NGESTI WALUYO 

 

Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan dari Program Studi Diploma III Keperawatan AKPER Ngesti merupakan kemampuan 
lulusan yang diperoleh melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Capaian pembelajaran tersebut meliputi sikap 
dan tata nilai, penguasaan pengetahuan/keilmuan.keterampilan, kerja umum, keterampilan kerja khusus.  
Sebagai institusi pendidikan dibawah Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum (YAKKUM), capaian pembelajaran lulusan dari 
Program Studi Diploma III Keperawatan AKPER Ngesti Waluyo, harus dapat menjunjung nilai-nilai Professional, Culture Sensitive, 
Critical Thinking (PCC) dengan menitikberatkan pada Asuhan Keperawatan Keluarga Berbasis Komunitas. 
Capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan akan diura.ikan sebagai berikut: 

1. Kompetensi Umum 
Kompetensi utama merupakan kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sebagai perawat vokasional. 
Total SKS yang harus ditempuh oleh peserta didik dari Program Studi Diploma III Keperawatan AKPER Ngesti Waluyo 
dalam kurun waktu enam semester adalah 112 SKS, dengan bobot 70% atau setara 78 SKS. Kompetensi utama merupakan 
kurikulum inti yang telah ditetapkan oleh AIPVIKI dan mengacu pada KKNI. 

2. Kompetensi Pendukung 
Kompetensi pendukung merupakan kompetensi untuk mendukung kompetensi utama serta merupakan penciri dari lulusan 
Program Studi Diploma III Keperawatan AKPER Ngesti Waluyo. Adapun bobot yang ditetapkan untuk kompetensi 
pendukung adalah 20% atau setara 22 SKS, kompetensi pendukung ini  

3. Kompetensi Lainnya 
Kompetensi lainnya merupakan komptensi untuk membantu meningkatkan kualitas mutu lulusan serta kebutuhan lingkungan 
disekitar pendidikan tinggi kesehatan AKPER Ngesti Waluyo. Kompetensi lainnya memiliki bobot 10% atau setara 11 SKS 
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Berikut ini kompetensi pengembangan kurikulum diploma III AKPER Ngesti Waluyo: 
 
 
 

Profil 

KURIKULUM INTI KURIKULUM 
INSTITUSIONAL 

Kompetensi Utama 
(70%) 

Kompetensi Pendukung 
(20%) 

Kompetensi Lainnya 
(10%) 

1. Pelaksana asuhan 
keperawatan  berlingkup 
luas (pemenuhan 
kebutuhan dasar 
manusia mencakup 
aspek bio psiko sosio, 
kultural dan spiritual)  
sesuai standar asuhan 
keperawatan  dan kode 
etik perawat dengan 
kinerja bermutu dan 
kuantitas yang terukur 
menggunakan peralatan 
dan teknologi kesehatan  

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan mampu menunjukkan sikap religious 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan 
agama,moral dan etika 

3. Menginternalisasi nilai, norma dan etika 
4. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara 
5. Menguasai kode etik perawat Indonesia, 

pengetahuan factual tentang hokum dalam 
keperawatan, prinsip-prinsip otonomi, 
malpraktik, bioetik yang terkait pelayanan 
perawatan 

6. Berperan sebagai warga Negara yang 
bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme, serta tanggungjawab pada 
Negara dan bangsa 

7. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, agama dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinil orang lain 

8. Berkontribusi dalam peningkatan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa,bernegara dan 
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

9. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial 
serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan  

10. Menguasai pengetahuan factual tentang 
antropologi sosial 

11. Menginternalisasi semangat 
kemandirian,kejuangan dan kewirausahaan 

12. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas 
pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri 

13. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik 

1. Mampu melakukan 
asuhan keperawatan 
keluarga dalam 
konteks komunitas 

2. Mampu menerapkan 
teknologi informasi 
dibidang kesehatan 
dan keperawatan 

3. Mampu melakukan 
perawatan di hospice  
care 

4. Mampu 
menginternalisasi 
karakter Profecional. 
Culture Sensitive, 
Critical Thinking 
(PCC) 

1. Mampu menguasai kajian 
budaya di Negara ASEAN 

2. Mampu melakukan 
percakapan dalam bahasa 
Asing 

3. Mampu menerapkan 
metode adult learning 
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Profil 

KURIKULUM INTI KURIKULUM 
INSTITUSIONAL 

Kompetensi Utama 
(70%) 

Kompetensi Pendukung 
(20%) 

Kompetensi Lainnya 
(10%) 

professional meliputi kemampuan menerima 
tanggung gugat terhadap keputusan dan 
tindakan professional sesuai dengan lingkup 
praktik dibawah tanggung jawabnya, dan 
hukum/peraturan perundangan 

14. Mampu melaksanakan praktik keperawatan 
dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai 
degan kode etik perawat Indonesia 

15. Memiliki sikap menghormati hak privasi, 
nilai budaya yang dianut dan martabat klien, 
menghormati hak klien untuk memilih dan 
menentukan sendiri asuhan keperawatan dan 
kesehatan yang diberikan, serta bertanggung 
jawab atas kerahasiaan dan keamana 
informasi tertulis, verbal dan elektronik 
yang diperoleh dalam kapasitas sesuai 
dengan lingkup tanggung jawabnya. 

16. Mampu mengumpulkan data, menganalisa 
dan merumuskan masalah, merencanakan, 
mendokumentasikan dan menyajikan 
informasi asuhan keperawatan 

17. Mampu berpikir kritis dan logis 
18. Menguasai konsep anatomi tubuh manusia, 

patologi dan patofisiologi kelainan struktur 
dan fungsi tubuh, gizi, mikrobiologi, 
parasitology dan farmakologi 

19. Menguasai prinsip fisika, biokimia dan 
psikologi 

20. Menguasai konsep keperawatan sebagi 
landasan dlam memberikan asuhan 
keperawatan secara holistic dan 
komprehensif 

21. Menguasai konsep dan prinsip “Patient 
Safety” 

22. Menguasai konsep teoritis dan prosedur 
pencegahan penularan infeksi dan promosi 
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Profil 

KURIKULUM INTI KURIKULUM 
INSTITUSIONAL 

Kompetensi Utama 
(70%) 

Kompetensi Pendukung 
(20%) 

Kompetensi Lainnya 
(10%) 

kesehatan, pemberian obat oral dan obat 
topical, parenteral dan supositoria 

23. Menguasai konsep dan prinsip sterilitas dan 
desinfeksi alat 

24. Mampu melakukan pencegahan penularan 
infeksi dan promosi kesehatan 

25. Menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar 
manusia 

26. Menguasai teknik, prinsip dan prosedur 
pelaksanaan asuhan/praktik keperawatan 
yang dilakukan secara mandiri atau 
berkelompok 

27. Mampu memberikan (administering) dan 
mencatat obat oral, topical, parenteral, dan 
supositoria sesuai standar pemberian obat 
dan kewenangan yang delegasikan 

28. Menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan 
Bantuan Hidup Dasar pada situasi gawat 
darurat atau bencana 

29. Mampu melaksanakan prosedur bantuan 
hidup dasar (Basic Life Support/BLS) pada 
situasi gawat darurat/bencana dengan 
memilih dan menerapkan metode yang 
tepat, sesuai standard an kewewenangannya 

30. Menguasai konsep, prinsip dan teknik 
komunikasi terapeutik serta hambatannya 
yang sering ditemui dalam pelaksanaan 
asuhan keperawatan 

31. Mampu melakukan komunikasi terapeutik 
dengan klien dan memberikan informasi 
yang akurat kepada klien dan/atau 
keluarga/pendamping/penasehat tentang 
rencana tindakan keperawatan yang menjadi 
tanggungjawabnya 

32. Menguasai konsep, prinsip dan teknik 
penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari 
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Profil 

KURIKULUM INTI KURIKULUM 
INSTITUSIONAL 

Kompetensi Utama 
(70%) 

Kompetensi Pendukung 
(20%) 

Kompetensi Lainnya 
(10%) 

upaya pendidikan kesehatan dan promosi 
kesehatan bagi klien 

33. Mampu memberikan pendidikan kesehatn 
untuk meningkatkan pola hidup sehat klien 
dan menurunkan angka kesakitan 

34. Menguasai konsep teoritis penjaminan mutu 
asuhan keperawatan, konsep teoritis praktik 
keperawatan berbasis bukti (Evidence Based 
Practice) 

35. Mendokuntasikan, menyimpan, 
mengamankan dan menemukan kembali 
data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi 

36. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas 
dengan menganalisis data serta metode yang 
sesuai dan dipilih dari beragam metode yang 
sudah maupun belum baku dan dengan 
menganalisis data 

37. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan 
kualitas yang terukur 

38. Memecahkan masalah pekerjaan dengan 
sifat dan konteks yang sesuai 

39. Menyusun laporan tentang hasil dan proses 
kerja dengan akurat dan sahih, 
mengkomunikasikan secara efektif kepada 
pihak lain yang membutuhkannya 

40. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil 
kerja kelompok 

41. Melakukan supervise dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 
kepada pekerja yang berada dibawah 
tanggungjawabnya 

42. Melakukan proses evaluasi diri terhadap 
kelompok kerja yang berada di bawah 
tanggungjawabnya, dan mengelola 
pengembangan kompetensi kerja mandiri 
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C. PENJABARAN MATA KULIAH 

 

Berikut ini merupakan penjabaran mata kuliah berikut beban SKS yang harus dikuasai oleh 
peserta didik selama enam semester di Program Studi Diploma III AKPER Ngesti Waluyo, yang 
meliputi Kelompok Mata Kuliah Umum (MKDU), Ilmu Alam Dasar & Biomedik Dasar, Ilmu 
Humaniora, Ilmu Keperawatan Dasar, Ilmu Keperawatan, Ilmu Keperawatan Klinik dan .Tugas 
Akhir. Berdasarkan capaian pembelajaran dan bahan kajian mata kuliah yang akan diberikan 
kepada peserta didik melalui pendekatan Asuhan Keperawatan Pada Sistem Tubuh Manusia. 
 
NO MATA KULIAH BOBOT TEORI PRAKTIK 
A Mata Kuliah Wajib    
1 Kewarganegaraan  Pancasila 1 1  
2 Pancasila 1 1  
3 Agama 1 1  
3 Bahasa Indonesia 1 1  
4 Character Building 3 2 1 
5 Adult Learning & Penulisan Ilmiah 2 1 1 
6 Culture  Care Understanding 2 1 1 
7 Kewirausahaan & Komplementer Berbasis Komunitas 2 1 1 
B Mata Kuliah Ilmu Alam Dasar & Biomedik Dasar    
1 Ilmu Biomedik Dasar : Fisika, Biologi, Biokimia 2 2  
C Mata Kuliah Ilmu Humaniora    
1 Etika dan Hukum Kesehatan 2 1 1 
2 Bahasa Inggris I 2 1 1 
3 Bahasa Inggris II 2 1 1 
4 Bahasa Inggris III (TOEFL) 2 1 1 
D Mata Kuliah Dasar Keperawatan    
1 Ilmu Keperawatan Dasar I : Konsep Dasar Keperawatan, 

Dokumentasi Keperawatan, Komunikasi Keperawatan, 
Promosi Keperawatan 

3 2 1 

2 Ilmu Keperawatan Dasar II : Kebutuhan Dasar Manusia, 
Pengantar Farmakologi, Manajemen Patient Safety 

4 2 2 

3 Manajemen Keperawatan 3 2 1 
4 Riset Keperawatan 2 1 1 
E Mata Kuliah Keperawatan     
1 Askep Sistem Pernapasan 3 2 1 
2 Askep Sistem Kardiovaskuler & Hematologi 3 2 1 
3 Askep Sistem Perkemihan & Cairan 2 1 1 
4 Askep Sistem Pencernaan & Sistem Imunitas & Sistem 

Limpatik 
4 3 1 

5 Askep Sistem Persepsi Sensori 2 1 1 
6 Askep Sistem Integumen 2 1 1 
7 Askep Sistem Persyarafan 3 2 1 
8 Askep Sistem Endokrin 3 2 1 
9 Askep Sistem Muskuloskletal 3 2 1 
10 Askep Keluarga Dasar 2 1 1 
11 Askep Maternitas 2 1 1 
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NO MATA KULIAH BOBOT TEORI PRAKTIK 
12 Askep Anak 2 1 1 
13 Askep Keluarga & Komunitas, Paliatif Care, Hospice 

Care Berbasis Komunitas 
3 2 1 

14 Askep Keperawatan Gawat Darurat & Keperawatan 
Kritis 

2 1 1 

15 Askep Keperawatan Sistem Neurobehavior 2 1 1 
F Mata Kuliah Praktik Keperawatan    
1 Praktik Ilmu Keperawatan Dasar I &II 4  4 
2 Praktik Sistem I : Askep Sistem Pernapasan, Askep 

Sistem Kardiovaskuler, Hematologi, Askep Sistem 
Perkemihan & Cairan 

4  4 

3 Praktik Sistem II : Askep Sistem Pencernaan, Askep 
Sistem Persepsi Sensori, Askep Integumen, Askep 
Imunitas & Limpatik 

4  4 

4 Praktik Sistem III : Askep Sistem Persyarafan, Askep 
Sistem Endokrin, Askep Sistem Muskuloskletal 

4  4 

5 Praktik Askep Maternitas 2  2 
6 Praktik Askep Anak 2  2 
7 Praktik Askep Keluarga & Komunitas 4  4 
8 Praktik Sistem IV : Askep Sistem Neurobehavior 3  3 
9 Praktik Askep Kegawatdarutan &  Keperawatan Kritis 4  4 
10 Praktik Klinik Komprehensif 4  4 
G Tugas Akhir    
1 Karya Tulis Ilmiah 4  4 
 JUMLAH 112 45 67 
 Beban Kredit dari Kurikulum Inti adalah 70% dari 

112 SKS  
 40% 60% 
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PENJABARAN MATA KULIAH PERSEMESTER 
 
Proses untuk pencapaian pembelajaran dan bahan kajian dilakukan dalam bentuk mata kuliah 
dengan pendekatan Asuhan Keperawatan Sistem Tubuh dengan menerapkan metode Blok.  
Berikut ini penjabaran mata kuliah persemester yang akan ditempuh oleh peserta didik selama 
enam semester di Prodi Diploma III AKPER Ngesti Waluyo.  
 
a KODE 

BLOK 
MATA KULIAH BOBOT 

I 16.1.1 MKDU : Kewarganegaraan, Pancasila, Agama, Bahasa 
Indonesia 

4 

 16.1.2 Character Building 3 
 16.1.3 Adult Learning & Penulisan Ilmiah 2 
 16.1.4 Ilmu Alam Dasar : Fisika, Biologi, Biokima 2 
 16.1.5 Ilmu Keperawatan Dasar I 3 
 16.1.6 Ilmu Keperawatan Dasar II 4 
  JUMLAH BOBOT 18 

II 16.2.1 Etika dan Hukum Kesehatan 2 
 16.2.2 Praktik Ilmu Keperawatan I & II 4 
 16.2.3 Bahasa Inggris I 2 
 16.2.4 Culture Understanding 2 
 16.2.5 Askep Sistem Pernapasan  3 
 16.2.6 Askep Sistem Kardiovaskuler & Hematologi 3 
 16.2.7 Askep Sistem Perkemihan dan Cairan Tubuh 2 
  JUMLAH BOBOT 18 

III 16.3.1 Kewirausahaan & Kompelemter Berbasis Komunitas 2 
 16.3.2 Praktik Sistem I : Askep Sistem Pernapasan, Askep Sistem 

Kardiovaskuler, Hematologi, Askep Sistem Perkemihan & 
Cairan 

4 

 16.3.3 Bahasa Inggris II 2 
 16.3.4 Askep Sistem Pencernaan, Sistem Imunitas & Sistem Limpatik  4 
 16.3.5 Askep Sistem Persepsi Sensori 2 
 16.3.6 Askep Sistem Integument 2 
 16.3.7 Praktik Sistem II : Askep Sistem Pencernaan, Askep Sistem 

Persepsi Sensori, Askep Integumen, Askep Imunitas & 
Limpatik 

4 

  JUMLAH BOBOT 20 
IV 16.4..1 Askep Sistem Persarafan 3 

 16.4.2 Askep Sistem Endokrin 3 
 16.4.3 Askep Sistem Muskulosketal 3 
 16.4.4 Praktik Sistem III : Askep Sistem Persyarafan, Askep Sistem 

Endokrin, Askep Sistem Muskuloskletal 
4 

 16.4.5 Askep Keperawatan Keluarga Dasar 2 
 16.4.6 Askep Sistem Reproduksi 2 
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a KODE 
BLOK 

MATA KULIAH BOBOT 

 16.4.7 Askep Anak 2 
  JUMLAH BOBOT 19 

V 16.5.1 Praktik Sistem Reproduksi 2 
 16.5.2 Praktik Askep Anak 2 
 16.5.3 Askep Keluarga & Komunitas, Paliatif Care, Hospice Care 

Berbasis Komunitas 
3 

 16.5.4 Manajemen Keperawatan 3 
 16.5.5. Praktik Askep Keluarga dan Komunitas 4 
 16.5.6 Askep Kegawatdarurtan & Keperawatan Kritis 2 
 16.5.7 Askep Sistem Neurobehavior 2 
 16.5.8 Riset Keperawatan 2 
  JUMLAH BOBOT 20 

VI 16.6.1 Praktik Sistem IV : Askep Sistem Neurobehavior 3 
 16.6.2 Praktik Keperawatan Kegawatdaruratan & Keperawatan Kritis 4 
 16.6.3 Bahasa Inggris III (TOEFL) 2 
 16.6.4 Karya Tulis Ilmiah 4 
 16.6.5 Praktik Klinik Komprehensif 4 
  JUMLAH BOBOT 17 
  TOTAL BOBOT SKS SELAMA 6 SEMESTER 112 
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D. DESKRIPSI GARIS-GARIS BESAR MATA KULIAH 

 

Mata Kuliah  : MKDU  

Kode Mata Kuliah : 16.1.1 

Beban studi  : 4 SKS  (Agama 1 SKS, Kewarganegaraan 1 SKS,  

                                      Pancasila 1  SKS, Bahasa Indonesia 1 SKS) 

Penempatan  : Semester 1 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

wajib diikuti oleh mahasiswa Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Mata kuliah ini 

membahas tentang mata kuliah dasar umum yaitu agama, kewarganegaraan, pancasila dan 

bahasa Indonesia. Dalam mata kuliah agama membahas tentang kaidah-kaidah agama 

berdasarkan keyakinan, toleransi agama, dan penerapan agama dalam bidang ilmu 

keperawatan. Dalam mata kulian kewarganegaraan membahas tentang warga negara, hak dan 

kewajiban warga negara, memperdalam dasar-dasar kewarganegaraan di Indonesia. Dalam 

mata kulian Pancasila, pada mat kuliah ini disegarkan tentang dasar negara, pedoman dalam 

melakukan kegiatan dalam kehidupan berasakan Pancasila. Mata kuliah Bahasa Indonesia, 

memberikan pengutaan terhadap penggunaan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. Dalam proses perkuliahan MKDU ini menggunakan metode pembelajaran ceramah, 

penugasan kelompok, serta praktikum. 

2. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir  mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Memahami macam-macam agama di Indonesia. 

2. Memahami arti agama dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mempraktekan etika, kaidah-kaidah agama yang berhubungan dengan kesehatan. 

4. Mengintegrasikan kaidah-kaidah agama terhadap tugas dan peran manusia. 

5. Memahami pembentukan akhlak berdasarkan agama. 

6. Memahami etika menurut agama/akhlaq. 

7. Memahami hubungan agama dan kesehatan. 

8. Memahami Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 

9. Memahami fungsi Pancasila dalam kehidupan Bangsa Indonesia. 
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10. Menerapkan Pancasila dalam profesi keperawatan. 

11. Memahami pengertian pendidikan kewiraan bagi seorang warga Negara  

    Indonesia. 

12.  Memahami wawasan nusantara. 

13. Memahami pentingnya ketahanan Nasional politik strategi 

14. Memahami kaidah – kaidah bahasa Indonesia  

15. Mengunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam menyusun karangan ilmiah 

yang berhubungan dengan  pelaksanaan tugas sebagai perawat. 

16. Penggunaan Informasi Teknologi dalam pencarian jurnal ilmiah, penulisan     

daftarpustaka,membuat media untuk presentasi dll. 

 

Mata Kuliah  : Character Building  

Kode Mata Kuliah : 16.1.2 

Beban studi  : 3 SKS (Teori 2 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan  : Semester 1 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini, merupakan mata kuliah untuk mendukung  pencapaian kompetensi lainnya 

atau mata kuliah penciri dari Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Mata kuliah ini 

membahas tentang karakter manusia, dasar nilai-nilai YAKKUM (Yayasan Kristen untuk 

Kesehatan Umum), dasar-dasar nilai kristiani, nilai-ilai PCC (Professional, Culture Sensitive, 

Critical Thingking) atau nilai nilai yang harus dijunjug oleh seluruh sevitas Akademika dari 

Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Dalam perkuliahan ini diharapkan mahasiswa  

dapat mengaplikasikan nilai-nilai diatas dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien. 

Pada proses pembelajaran mata kuliah ini metode yang digunakan cermah, bermain peran 

(role play), tutorial, penugasan. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir  mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui tentang karakter manusia. 

2. Mengetahui dan mendalami karakter pribadi masing-masing mahasiswa 

3. Mengetahui nilai-nilai kehidupan YAKKUM 

4. Mengetahui nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thingking) 
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5. Menerapkan karakter tersebut sehingga menjadi manusia yang tangguh 

6. Menerapkan PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thingking) tersebut dalam 

dunia keperawatan. 

 

Mata Kuliah  : Adult Learning dan Penulisan Ilmiah  

Kode Mata Kuliah : 16.1.3 

Beban studi  : 2 SKS (Teori 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan  : Semester 1 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi lainnya 

atau mata kuliah penciri dari Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Mata kuliah ini 

membahas tentang belajar, pembelajaran dewasa (adult learning), bagaimana belajar berpikir 

kritis dan logis, perbedaan andragogy dan pedagogy, pembelajaran pendekatan Student 

Centre Learning (SCL), serta mempelajari penulisan ilmiah yang menggunakan metode dan 

penulisan sesuai kaidah penulisan, refrencing, dan mengenal plagiasi. Metode yang 

digunakan cermah,tutorial, penugasan. 

2. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir  mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui tentang hakekat belajar 

2. Mengetahui perbedaan pembelajaran dewasa (Adult Learning/ Andragogy) dan Pedagogy 

3. Mengetahui proses pembelajaran menggunakan SCL 

4. Mengenal macam-macam penulisan ilmiah 

5. Menerapkan penulisan ilmiah sesuai kaidah-kaidah penulisan ilmiah sesuai gaya 

selingkung institusi 

6. Mengetahui dan menerapakan tentang refrencing dan plagiasi. 

7. Merangsang berpikir kritis dan logis 
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Mata Kuliah  : MKDU : Kewarganegaraan, Pancasila, Agama,  

                                      Bahasa   Indonesia 

Kode Mata Kuliah : 16.1.4  

Beban studi  : 2 SKS  (Teori 1 SKS, Penugasan 1 SKS) 

Penempatan  : Semester 1 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kurikulum inti untuk mendukung pencapaian 

kompetensi utama. Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dasar tentang fisika 

dalam keperawatan, biologi dalam keperawatan dan biokimia dalam keperawatan. Metode 

pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah, penugasan dan diskusi. 

 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir  mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui biokimia, fisika,biologi dasar 

2. Mengetahui konsep fisika dalam keperawatan meliputi biomekanika, bioakustik, 

bioelektrik, biooptik, fluida dan termodinamika 

3. Mengetahui konsep biologi dalam keperawatan meliputi biologi sel, andrologi dasar, 

genetika dan penentuan jenis kelamin 

4. Mengetahui konsep biokimia dalam keperawatan meliputi  nutrisi, respirasi/oksidasi, 

metabolism karbohidrat, metabolism protein, metabolism lemak, enzim, hormone,  

 

Mata Kuliah  : Ilmu Keperawatan Dasar I 

Kode Mata Kuliah : 16.1.5 

Beban studi  : 3 SKS (Teori 1SKS, Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan  : Semester 1 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini membahas tentang ilmu dasar dalam keperawatan, 

seperti mengenal definisi keperawatan, teori-teori keperawatan, perkembangan issue dan tren 

keperawatan saat ini. Membahas tentang proses keperawatan dari pengkajian sampai dengan 

evaluasi. Mempelajari dokumentasi keperawatan yang baik dan benar. Memperdalam ilmu 
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komunikasi terutama komunikasi terapeutik kepada kelompok khusus. Membahas tentang 

cara promosi kesehatan, serta mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan 

seksualitas, spiritualitas, konsep diri, berduka, kehilangan dan kematian. Dalam proses 

pembelajaran ini menggunakan metode cermah, role play, simulasi, small group discusion, 

dan penugasan laporan ilmiah. Menjunjung nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, 

Critical Thinking) didalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir  mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Memahami tentang konsep dasar keperawatan, teori-teori keperawatan 

2. Mengetahui issue dan tren terkini dalam ilmu keperawatan  

3. Memahami proses keperawatan dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi 

keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan 

4. Mengaplikasikan proses keperawatan dengan baik dan benar  

5. Memahami kosep dokumentasi keperawatan 

6. Mengaplikasikan pendokumentasian keperawatan sesuai dengan kaida-kaidah 

dokumentasi 

7. Memahami konsep promosi kesehatan 

8. Melakukan pendidikan kesehatan sesuai dengan metode promosi keshatan yang benar 

9. Mengetahui komunikasi keperawatan yaitu komunikasi terapeutik 

10. Mendalami komunikasi terapeutik terutama pada kelompok khusus 

11. Melakukan komunikasi terapeutik dalam kelas. 

12. Mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia tentan konsep diri, spiritualitas, kebutuhan 

seksualitas dan kebutuhan tentang berduka, kehilangan dan kematian 

13. Mempraktikan sesuai standar operasional prosedure tentang perawatan jenazah 

14. Menjunjung nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) didalam 

memenuhi kebutuhan dasar manusia. 
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Mata Kuliah  : Ilmu Keperawatan Dasar II 

Kode Mata Kuliah : 16.1.6 

Beban studi  : 4 SKS (Teori 1 SKS, Penugasan 1 SKS, Praktik 2                                

                                      SKS) 

Penempatan  : Semester 1 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya Mata kuliah ini membahas tentang ilmu keperawatan dasar ke dua, yang 

berisikan tentang pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik, kebutuhan manusia meliputi 

kebutuhan oksigenisasi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan-elektrolit, kebutuhan eliminasi, 

kebutuhan aktivitas, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur dan istirahat, kebutuhan 

mobilisasi, pemberian obat (farmakologi, farmakokinetik dan farmakodinamik), konsep 

perioperatif dll. Dalam mata kuliah ini dilakukan pembahasan secara konsep teori dari setiap 

kebutuhan dan mempelajari terkait praktikum dalam laboratorium keperawatan sesuai 

dengan standar operasional prosedure. Menjunjung nilai-nilai PCC (Professional, Culture 

Sensitive, Critical Thinking) didalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Metode 

pembelajaran untuk mata kuliah ini meliputi ceramah, tutorial, penugasan,diskusi, simulasi 

dan demonstrasi baik di kelas maupun di laboratorium. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir  mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Memahami konsep pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik, kebutuhan manusia 

meliputi kebutuhan oksigenisasi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan-elektrolit, 

kebutuhan eliminasi, kebutuhan aktivitas, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur 

dan istirahat, kebutuhan mobilisasi, pemberian obat (farmakologi, farmakokinetik dan 

farmakodinamik), konsep perioperatif dll 

2. Menerapkan proses keperawatan sebagai metoda pemecahan masalah keperawatan pada 

lingkup : konsep pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik, kebutuhan manusia meliputi 

kebutuhan oksigenisasi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan-elektrolit, kebutuhan 

eliminasi, kebutuhan aktivitas, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur dan istirahat, 

kebutuhan mobilisasi, pemberian obat (farmakologi, farmakokinetik dan 

farmakodinamik), perawatan perioperatif dll 
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3. Melakukan keterampilan seseuai SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait  konsep 

vital sign, konsep pemeriksaan fisik, konsep kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan, 

konsep pertumbuhan dan perkembangan, konsep dasar nyeri, konsep kebutuhan 

nutrisi,konsep kebutuhan tidur dan istirahat, konsep oksigen, konsep kebutuhan eliminasi, 

konsep kebutuhan mobilisasi, konsep dasar tentang infeksi, dan konsep  kebutuhan aman 

, nyaman dan keselamatan, konsep pemberian obat, konsep perioperatif. 

4. Menjunjung nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) didalam 

memenuhi kebutuhan dasar manusia 

 

Mata Kuliah  : Etika Hukum dan Kesehatan  

Kode Mata Kuliah : 16.2.1 

Beban studi  : 2 SKS (Teori 1 SKS, Penugasan 1 SKS) 

Penempatan  : Semester II 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapian kompetensi utama. 

Mata kuliah ini membahas tentang ilmu etika umum, prinsip, aturan  dan sikap  professional  

berdasarkan  nilai-nilai  moral  dengan memandang  hak  dan martabat  pasien sebagai  

manusia. Juga menguraikan tentang kode etik  profesi,  hubungan  perawat-pasien, perawat-

perawat dan perawat  dengan profesi lain.  Serta  bagaimana menyelesaikan  dilema etik 

bersama pasien  dan  profesi  lain sesuai dengan  kewenangan dan tanggung jawabnya.Mata 

kuliah ini menguraikan juga tentang hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia. Proses  

belajar   melalui kegiatan pembelajaran ceramah, diskusi dan praktika.  

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir  mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Memahami  etika umum. 

2. Memahami  etika profesi  keperawatan mencakup : ruang  lingkup etika  keperawatan,  

etika  dan power / kekuatan  dalam keperawatan, tanggung jawab dan tanggung gugat  

dalam keperawatan. 

3. Memahami kode  etik  keperawatan 

4. Memahami kecenderungan dari etik keperawatan 

5. Menerapkan  prinsip  etika keperawatan dalam asuhan keperawatan  



25 
 

6. Memahami tentang hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia. 

 

Mata Kuliah  : Praktik Ilmu Keperawatan I dan II 

Kode Mata Kuliah : 16.2.2 

Beban studi  : 4 SKS  (Praktik Klinik) 

Penempatan  : Semester II 

Prasyarat  : Ilmu Keperawatan Dasar I, Ilmu Keperawatan Dasar   

                                      II, Character Building, Ilmu Biomedik Dasar 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini menguraikan tentang kebutuhan dasar manusia dalam 

kondisi gangguan serta upaya untuk memenuhinya dalam penerapan asuhan keperawatan 

dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Asuhan keperawatan yang dipelajari 

pada mata kuliah ini adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan prinsip-prinsip 

pemenuhan kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi, kebutuhan elektrolit, cairan, kebutuhan 

eliminasi, kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur dan 

istirahat, kebutuhan keamanan & kenyamanan,kebutuhan  persepsi konsep diri, kebutuhan 

mobilisasi, konsep pemberian obat, konsep kehilangan berduka dan kematian, konsep 

perawatan perioperatif, konsep seksualitas, konsep spiritualitas, serta Kesehatan Keselamatan 

Kerja (K3) , pemeriksaan fisik dan patient safety, perawatan perioperatif dalam proses 

keperawatan sebagai metoda pemecahan masalah dalam keperawatan. Menjunjung nilai-nilai 

PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) didalam memenuhi kebutuhan dasar 

manusia 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir  mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Melakukan pengkajian pada  pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen, 

kebutuhan nutrisi, kebutuhan elektrolit, cairan, kebutuhan eliminasi, kebutuhan aktivitas 

dan latihan, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur dan istirahat, kebutuhan 

keamanan & kenyamanan,kebutuhan  persepsi konsep diri, kebutuhan mobilisasi, konsep 

pemberian obat, konsep kehilangan berduka dan kematian, konsep perawatan 
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perioperatif, konsep seksualitas, konsep spiritualitas, serta Kesehatan Keselamatan Kerja 

(K3) , pemeriksaan fisik dan patient safety, perawatan perioperative. 

2. Menyusun perencanaan pada  pasien dengan gangguan kebutuhan pemenuhan kebutuhan 

oksigen, kebutuhan nutrisi, kebutuhan elektrolit, cairan, kebutuhan eliminasi, kebutuhan 

aktivitas dan latihan, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur dan istirahat, 

kebutuhan keamanan & kenyamanan,kebutuhan  persepsi konsep diri, kebutuhan 

mobilisasi, konsep pemberian obat, konsep kehilangan berduka dan kematian, konsep 

perawatan perioperatif, konsep seksualitas, konsep spiritualitas, serta Kesehatan 

Keselamatan Kerja (K3) , pemeriksaan fisik dan patient safety, perawatan perioperati 

3. Merumuskan masalah keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan pemenuhan 

kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi, kebutuhan elektrolit, cairan, kebutuhan eliminasi, 

kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur dan 

istirahat, kebutuhan keamanan & kenyamanan,kebutuhan  persepsi konsep diri, 

kebutuhan mobilisasi, konsep pemberian obat, konsep kehilangan berduka dan kematian, 

konsep perawatan perioperatif, konsep seksualitas, konsep spiritualitas, serta Kesehatan 

Keselamatan Kerja (K3) , pemeriksaan fisik dan patient safety, perawatan perioperative. 

4. Melaksanakan tindakan-tindakan keperawatan pada  pasien dengan gangguan kebutuhan 

pemenuhan kebutuhan oksigen, kebutuhan nutrisi, kebutuhan elektrolit, cairan, kebutuhan 

eliminasi, kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur 

dan istirahat, kebutuhan keamanan & kenyamanan,kebutuhan  persepsi konsep diri, 

kebutuhan mobilisasi, konsep pemberian obat, konsep kehilangan berduka dan kematian, 

konsep perawatan perioperatif, konsep seksualitas, konsep spiritualitas, serta Kesehatan 

Keselamatan Kerja (K3) , pemeriksaan fisik dan patient safety, perawatan perioperative. 

5. Melakukan evaluasi pada pasien dengan kebutuhan pemenuhan kebutuhan oksigen, 

kebutuhan nutrisi, kebutuhan elektrolit, cairan, kebutuhan eliminasi, kebutuhan aktivitas 

dan latihan, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan tidur dan istirahat, kebutuhan 

keamanan & kenyamanan,kebutuhan  persepsi konsep diri, kebutuhan mobilisasi, konsep 

pemberian obat, konsep kehilangan berduka dan kematian, konsep perawatan 

perioperatif, konsep seksualitas, konsep spiritualitas, serta Kesehatan Keselamatan Kerja 

(K3) , pemeriksaan fisik dan patient safety, perawatan perioperative. 
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6. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Profecional, Culture Sensitive, Critical Thinking) 

didalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

 

Mata Kuliah    : Bahasa Inggris I, II, III 

Kode Mata Kuliah  : 16.2.3, 16.3.3 dan 16.6.3 

Beban Studi      : 2 SKS /Semester (Teori/Penugasan 1 SKS,  

                                                  Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester II, III, VI 

A.  Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi lainnya 

atau penciri dari Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Mata kuliah ini memberikan 

kesempatan  kepada mahasiswa untuk meningkatkan  kemampuan berbahasa Inggris  sebagai 

bahasa internasional. Melalui mata kuliah ini  diharapkan lulusan dari Prodi Diploma III 

Akper Ngesti Waluyo siap memasuki era globalisasi  dengan berkomunikasi secara aktif 

menggunakan bahasa Inggris,  baik dalam melaksanakan asuhan keperawatan maupun 

komunikasi sehari-hari. Mahasiswa diberi kesempatan mempelajari teknik   percakapan 

singkat,  berkomunikasi dan membaca sumber bacaan, test TOEFL dengan score kelulusan 

minimal 400. Proses   pembelajaran meliputi   kegiatan belajar  yang dilakukan melalui  

kuliah, diskusi, penugasan dan seminar. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Memahami tata bahasa Inggris 

2. Memahami tentang  kosakata dalam bahasa Inggris dalam komunikasi keperawatan 

3. Memahami percakapan pasien dengan perawat, perawat dengan tenaga medis yang lain 

dalam bahasa Inggris 

4. Memahami tentang  teknik berkomunikasi dalam bahasa Inggris 

5. Membaca  sumber bacaan  bahasa Inggris 

6. Menulis laporan asuhan keperawatan dalam bahasa Inggris 

7. Melakukan presentasi singkat dalam bahasa Inggris 

8. Mampu melakukan percakapan bahasa asing (Inggris)  
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Mata Kuliah    : Culture Understanding 

Kode Mata Kuliah  : 16.2.4 

Beban Studi      : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester II 

A.  Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi lainnya 

atau penciri dari Prodi D.III Akper Ngesti Waluyo.Mata kuliah ini memberikan kesempatan  

kepada mahasiswa mengenal budaya, adat istiadat daerah di Indonesia dan juga budaya di 

ASEAN. Membahas tentang transcultural, peran perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda,  baik budaya 

masyarakat Indonesia maupun budaya masyarakat di ASEAN maupun masyarakat global 

pada umumnya. Metode dalam pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan ceramah, 

tutorial, penugasan secara individu maupun kelompok maupun praktik. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengerti arti budaya, adat istiadat dan kebiasaan 

2. Mengetahui dan mengenal budaya yang ada di daerah Indonesia 

3. Mengetahui dan mengenal budaya dan adat di beberapa negara ASEAN 

4. Memahami hubungan adat istiadat, budaya dengan ilmu keperawatan dalam aplikasi 

asuhan keperawatan. 

 

Mata Kuliah    : Askep Sistem Pernafasan  

Kode Mata Kuliah  : 16.2.5 

Beban Studi      : 3 SKS (Teori 1 SKS, Penugasan 1 SKS, Praktik  1 SKS) 

Penempatan     : Semester II 

A.  Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem pernafasan. 

Pada sistem ini akan dibahas hanya sebatas sistem pernafasan dari anatomi dan fisiologi 

pernfasan (respirasi), patologi dan patofisiologi sistem pernafasan, pemeriksaan diagnostik, 

ilmu gizi, farmakologi sistem pernafasan. Mengenal penyakit sistem pernafasan seperti TBC, 
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Asma, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), Bronkitis, Efusi Pleura, Pneumonia, COPD 

(Cronic Obstuctive Pulmonale Disease), SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

keganasan pada system pernafasan. Memperdalam  asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem pernafasan, pemberian pendidikan kesehatan, penyelesaian dilema etik, 

serta terdapat kuliah pakar dari ahli penyakit dalam khusus saluran pernafasan. Persiapan 

pre-post operasi pada pasien dengan gangguan system pernafasan. Memperdalam asuhan 

keperawatan pada pasien dengan gangguan system pernafasan baik di klinik maupun di 

keluarga sebagai basis komunitas. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture 

Sensitive, Critical Thinking) khusus pada pasien dengan gangguan system pernafasan. 

Serta mempelajari secara khusus ketrampilan pada pasien dengan gangguan sistem 

pernafasan. Metode yang diguanakan adalah cermah, tutorial, simulasi, diskusi kelompok dan 

penugasan. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengenal tentang sistem pernafasan secara umum 

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem pernafasan  

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan sistem pernfasan  

4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem 

pernafasan 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem pernafasan 

6. Menyelesaiakan dilema etik pada kasus gangguan system pernafasan 

7. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem pernafasan melalui 

kuliah pakar. 

8. Mengetahui pemeriksaan penunjang khusus sistem pernafasan  

9. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan pernafasan baik di klinik maupun di keluarga sebagai basis komunitas 

10. Menyiapakan pasien pre-post operasi pada gangguan system pernafasan 

11. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan pernafasan 

12. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan sistem pernafasan 

sesuai dengan standar operasional prosedure (SOP) meliputi pengkajian pada pasien 

dengan gangguan pernapasan, pemeriksaan fisik thoraks, memberikan oksigen simple 
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mask, melakukan postural drainage, melakukan inhalasi (nebulizer), melakukan 

penghisapan lendir, melakukan perawatan tracheostomy. 

13. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system pernafasan. 

 

Mata Kuliah    : Askep Sistem Kardiovaskuler dan Hematologi 

Kode Mata Kuliah  : 16.2.6 

Beban Studi      : 3 SKS (Teori 1 SKS, Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester II 

A.  Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem 

kardiovaskuler dan hematologi. Pada sistem ini akan dibahas hanya sebatas sistem 

kardiovaskuler dan hematologi dari anatomi dan fisiologi pernfasan patologi dan 

patofisiologi sistem kardivaskuler dan hematologi, pemeriksaan diagnostik, ilmu gizi, 

farmakologi sistem kardiovaskuler dan hematologi. Mengenal penyakit sistem 

kardiovaskuler dan hematologi seperti Hipertensi,  Penyakit Jantung Koroner (PJK), Angina 

Pectoris, AMI (Akut Miokard Infark), CHF (Congestive Heart Failure), Anemia, DHF, 

Talasemia, Hemofilia, Leukemia), dll. Memperdalam  asuhan keperawatan pada pasien 

dengan gangguan sistem kardiovaskuler dan hematologi, pemberian pendidikan kesehatan, 

penyelesaian dilema etik pada kasus gangguan system kardiovaskuler dan hematologi, serta 

terdapat kuliah pakar dari ahli penyakit dalam khusus sistem kardiovaskuler dan hematologi. 

Persiapan klien yang akan menjalani pembedahan (pre-post operasi). Memperdalam asuhan 

keperawatan pada pasien dengan gangguan system kardiovaskuler dan hematologi baik di 

klinik maupun di keluarga sebagai basis komunitas. Mempelajari nilai-nilai PCC 

(Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus pada pasien dengan gangguan 

system kardiovaskuler dan hematologi. Mempelajari ketrampilan penatalaksanaan pasien 

dengan gangguan sistem kardiovaskuler dan hematologi. Metode yang diguanakan adalah 

cermah, tutorial, simulasi, diskusi kelompok dan penugasan. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 
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1. Mengenal tentang sistem kardiovaskuler dan hematologi secara umum 

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem kardiovaskuler dan hematologi 

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan sistem kardiovaskuler dan hematologi 

4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem 

kardiovaskuler dan hematologi 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem kardiovaskuler dan hematologi 

6. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem kardiovaskuler dan 

hematologi melalui kuliah pakar. 

7. Mengetahui persiapan dan pemeriksaan penunjang khusus sistem kardiovaskuler dan 

hematologi meliputi pemeriksaan rekam EKG, CVP, JVP, pengambilan darah, cek 

golongan darah, dll 

8. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan kardiovaskuler dan hematologi baik di klinik maupun di keluarga sebagai basis 

komunitas 

9. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan kardiovaskuler 

dan hematologi 

10. Menyelesaiakan dilema etik pada kasus gangguan system kardiovaskuler dan hematologi 

11. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan sistem 

kardiovaskuler dan hematologi meliputi pengkajian pada pasien dengan gangguan system 

kardiovaskuler, pengkajian pada pasien dengan gangguan system hematologi, 

pemeriksaan fisik jantung, pengukuran JVP, CVP, rekam jantung (EKG), transfusi darah, 

rumple test  sesuai dengan standar operasional prosedure (SOP). 

12. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system kardiovaskuler dan hematologi 

 

Mata Kuliah    : Askep Sistem Perkemihan dan Cairan Tubuh 

Kode Mata Kuliah  : 16.2.7 

Beban Studi      : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester II 
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A.  Deskripsi Mata Kuliah  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem 

perkemihan dan cairan tubuh. Pada sistem ini akan dibahas hanya sebatas sistem perkemihan 

dan cairan tubuh dari anatomi dan fisiologi perkemihan dan cairan tubuh, patologi dan 

patofisiologi sistem perkemihan dan cairan tubuh, pemeriksaan diagnostik, ilmu gizi, 

farmakologi sistem perkemihan dan cairan tubuh. Mengenal penyakit sistem perkemihan dan 

cairan tubuh seperti Nefrolithiasis, Infeksi Saluran Kencing, Gagal Ginjal, Glomerulonefritis, 

Syndrome Nefrotik, Keganasan pada system perkemihan, Gangguan Keseimbangan asam 

basa, gangguan cairan, dll. Memperdalam  asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan perkemihan dan cairan tubuh baik di klinik maupun keluarga sebagai basis 

komunitas,  pemberian pendidikan kesehatan, persiapan pasien yang akan menjalani 

pembedahan (pre-post operasi) pada gangguan perkemihan, dilema etik pada gangguan 

system perkemihan dan cairan tubuh serta terdapat kuliah pakar dari ahli penyakit dalam 

khusus perkemihan dan cairan tubuh. Mempelajari ketrampilan penatalaksanaan pasien 

dengan gangguan sistem  perkemihan dan cairan tubuh. Menjunjung nilai-nilai PCC 

(Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus pada pasien dengan gangguan 

system perkemihan dan cairan tubuh. Metode yang diguanakan adalah cermah, tutorial, 

simulasi, diskusi kelompok dan penugasan. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengenal tentang sistem perkemihan dan cairan tubuh  

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem perkemihan dan cairan tubuh (persebaran 

cairan tubuh) 

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan sistem perkemihan dan cairan tubuh  

4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem 

perkemihan dan cairan tubuh 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem perkemihan dan cairan tubuh 

6. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem perkemihan dan 

cairan tubuh melalui kuliah pakar. 
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7. Mengetahui persiapan dan pemeriksaan penunjang khusus sistem perkemihan dan cairan 

tubuh seperti : BNO-IVP, USG ginjal, pemeriksaan laboratorium terkait fungsi ginjal dan 

cairan tubuh. 

8. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan perkemihan dan cairan tubuh baik di klinik maupun pada keluarga sebagai 

basis komunitas 

9. Menyelesaikan dilema etik pada kasus pasien dengan gangguan system perkemihan dan 

cairan tubuh 

10. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan perkemihan dan 

cairan tubuh 

11. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan sistem perkemihan 

dan cairan tubuh meliputi pengkajian pada pasien gangguan perkemihan, pemasangan 

kateter, melaksanakan bladder training, balance cairan, pemeriksaan edema, pemeriksaan 

acites.  sesuai dengan standar operasional prosedure (SOP). 

12. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system perkemihan dan cairan tubuh. 

 

Mata Kuliah    : Kewirausahaan & Kompelemter Berbasis Komunitas 

Kode Mata Kuliah  : 16.3.1 

Beban Studi      : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester III 

A.  Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama 

dan kompetensi lainnya. Mata kuliah ini membahas tentang kegiatan komplementer yang 

dapat dilakukan oleh perawat yang dapat membantu proses kesembuhan klien. Mata kuliah 

ini membahas bagaimana perawat belajar untuk mengembangkan diri dalam melakukan 

wirausaha dalam bidang kesehatan. Mata kuliah ini berbentuk ceramah, pelatihan, 

penugasan. Menjunjung nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) 

didalam berwirausaha maupun aplikasi dalam keperawatan komplementer. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 
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1. Mahasiswa kompeten dalam melakukan tindakan akupresur. 

2. Mahasiswa kompeten dalam melakukan tindakan EFT 

3. Mahasiswa kompeten dalam melakukan tindakan hypnoterapy 

4. Mahasiswa kompeten tentang ramuan herbal 

5. Mahasiswa kompeten dalam melakukan tindakan perawatan luka dengan ramuaan herbal 

6. Menganalisis peluang dalam melakukan kegiatan wirausaha dalam bidang kesehatan 

7. Merencanakan kegiatan wirausaha dalam bidang kesehatan termasuk dalam bidang 

anggaran 

8. Melaksanakan kegiatan wirausaha dalam bidang kesehatan berbasis komunitas 

9. Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan wirausaha dalam bidang kesehatan 

10. Menjunjung nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) didalam 

berwirausaha maupun aplikasi dalam keperawatan komplementer. 

 

Mata Kuliah  : Praktik Sistem I : Askep Sistem Pernapasan, Askep Sistem 

Kardiovaskuler, Hematologi,  Askep Sistem Perkemihan & 

Cairan 

Kode Mata Kuliah  : 16.3.2 

Beban Studi      : 4 SKS (Praktik Klinik) 

Penempatan     : Semester III 

Prasyarat : Praktik Ilmu Keperawatan Dasar I & II, Askep sistem 

respirasi, kardiovaskuler & hematologi, perkemihan dan 

cairan tubuh 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama 

dan kompetensi lainnya. Pembelajaran di klinik difokuskan pada pengalaman belajar dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem  pernapasan, 

kardiovaskuler , hematologi dan perkemihan dan cairan tubuh. Selain metoda bedside 

teaching, brifing ( Pre and post conference ) diperlukan untuk memberi kesempatan kepada 

para mahasiswa  mempresentasikan kasus per kasus pasien yang dirawatnya melalui metoda  

nursing round .  Evaluasi terhadap pencapaian kompetensi melalui ujian setiap kompetensi 

dengan berbagai kasus dapat dilakukan secara bertahap atau di akhir pembelajaran di klinik. 
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Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam praktik klinik system I (pernapasan, kardiovaskuler , hematologi dan perkemihan dan 

cairan tubuh). 

B. Tujuan Mata Kuliah 

1. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien gangguan pernafasan 

2. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan pernafasan 

3. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien gangguan kardiovaskuler dan 

hematologi 

4. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan kardiovaskuler dan 

hematologi 

5. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien gangguan perkemihan dan cairan 

tubuh 

6. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan perkemihan dan 

cairan tubuh 

7. melakukan dokumentasi keperawatan secara baik dan benar  

8. mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam praktik klinik system I (Askep Sistem Pernapasan, Askep Sistem Kardiovaskuler , 

Askep Sistem Hematologi dan Askep Sistem Perkemihan dan Cairan Tubuh). 

 

Mata Kuliah  : Askep Sistem Pencernaan, Sistem Imunitas &  

  Sistem Limfatik 

Kode Mata Kuliah  : 16.3.4 

Beban Studi      : 4 SKS (Teori 2 SKS, Penugasan 1 SKS, Praktik  1 SKS) 

Penempatan     : Semester III 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem 

pencernaan, imunitas, limfatik. Pada sistem ini akan. dibahas hanya sebatas sistem 

perkemihan dan cairan tubuh dari anatomi dan fisiologi pencernaan, imunitas dan limfatik, 

patologi dan patofisiologi sistem pencernaan, imunitas, limfatik, pemeriksaan diagnostik, 

ilmu gizi, farmakologi sistem pencernaan, limfatik dan imunitas. Mengenal penyakit sistem 
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pencernaan dan imunitas, limfatik  seperti Hepatitis, Diare, Gatroenteritis, Typoid, Gastritis, 

Ulcus Petikum, Ca. Colon, Hemoroid, HIV AIDS, SLE dll. Memperdalam  asuhan 

keperawatan pada pasien dengan gangguan pencernaan, limfatik dan imunitas baik yang ada 

di klinik maupun di keluarga sebagai basis komunitas, pemberian pendidikan kesehatan, 

dilema etik pada kasus gangguan system pencernaan, imunitas dan limfatik, serta terdapat 

kuliah pakar dari ahli penyakit dalam khusus pencernaan, imunitas dan limfatik. Mempelajari 

ketrampilan penatalaksanaan pasien dengan gangguan sistem pencernaan, limpatik dan 

imunitas. Metode yang diguanakan adalah cermah, tutorial, simulasi, diskusi kelompok dan 

penugasan. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical 

Thinking) di dalam askep gangguan system pencernaan, imunitas dan limfatik.  

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengenal tentang sistem pencernaan, imunitas dan limfatik  

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem pencernaan, imunitas dan limfatik 

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan pencernaan, imunitas dan limfatik 

4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem 

pencernaan, imunitas dan limfatik 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem pencernaan, imunitas dan limfatik 

6. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem pencernaan, 

imunitas dan limfatik melalui kuliah pakar. 

7. Mengetahui persiapan dan pemeriksaan penunjang khusus sistem pencernaan, imunitas 

dan limfatik seperti : pemeriksaan barium enema, USG abdomen, pemeriksaan 

laboratorium terkait fungsi hati/pencernaan, limfatik dan imunitas, test alergi dll 

8. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem pencernaan, imunitas dan limfatik, baik di klinik maupun pada keluarga 

sebagai basis komunitas 

9. Menyelesaikan dilema etik pada kasus pasien dengan gangguan system pencernaan, 

imunitas dan limfatik 

10. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan system 

pencernaan, imunitas dan limfatik 
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11. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan system pencernaan, 

imunitas dan limfatik seperti pengkajian pada pasien dengan gangguan pencernaan, 

pengkajian pada pasien dengan gangguan imunitas dan limpatik, pemeriksaan fisik 

abdomen, pemasangan NGT, perawatan colostomy, melakukan manual rektal sesuai 

dengan standar operasional prosedure (SOP). 

12. Mempelajari nilai-nilai PCC (Profecional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system pencernaan, imunitas dan limfatik. 

 

Mata Kuliah                          : Askep Sistem Persepsi Sensori 

Kode Mata Kuliah  : 16.3.5 

Beban Studi      : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester III 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem persepsi 

sensori. Pada sistem ini akan. dibahas hanya sebatas sistem persepsi sensori dari anatomi dan 

fisiologi persepsi sensori, patologi dan patofisiologi sistem persepsi sensori, pemeriksaan 

diagnostik, ilmu gizi, farmakologi sistem persepsi sensori. Mengenal penyakit sistem 

persepsi sensori meliputi katarak, glukoma, kelainan refraksi, trauma pada mata, keganasan 

pada mata, Otitis Media Akut (OMA), trauma membrane tympani,  Memperdalam  asuhan 

keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori baik di klinik maupun keluarga 

sebagai basis komunitas, pemberian pendidikan kesehatan, dilema etik pada kasus gangguan 

system persepsi sensori, serta terdapat kuliah pakar dari ahli penyakit dalam khusus persepsi 

sensori. Metode yang diguanakan adalah cermah, tutorial, simulasi, diskusi kelompok dan 

penugasan. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengenal tentang sistem persepsi sensori 

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem persepsi sensori 

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan persepsi sensori 
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4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem 

persepsi sensori 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem persepsi sensori 

6. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem persepsi sensori 

melalui kuliah pakar. 

7. Mengetahui persiapan dan pemeriksaan penunjang khusus sistem persepsi sensori 

8. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem persepsi sensori baik di klinik maupun pada keluarga sebagai basis 

komunitas 

9. Menyelesaikan dilema etik pada kasus pasien dengan gangguan system persepsi sensori 

10. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan system persepsi 

sensori 

11. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan system persepsi 

sensori meliputi pengkajian gangguan system persepsi sensori, pemeriksaan buta warna, 

pemeriksaan snellen chart, pemeriksaan lapang pandang, irigasi mata, irigasi telinga 

sesuai dengan standar operasional prosedure (SOP). 

12. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system persepsi sensori. 

 

Mata Kuliah  : Askep Sistem Integumen 

Kode Mata Kuliah  : 16.3.6 

Beban Studi      : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester III 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem integumen. 

Pada sistem ini akan. dibahas hanya sebatas sistem integumen dari anatomi dan fisiologi 

persepsi sensori, patologi dan patofisiologi sistem integumen, pemeriksaan diagnostik, ilmu 

gizi, farmakologi sistem integumen. Mengenal penyakit sistem integumen meliputi panu, 

kudis, kurap,  eksim, psoriasis, dermatitis, varicella, herpes,luka bakar, steven Jonshon, 

diabetic ulcer, vitiligo dll Memperdalam  asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
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integumen baik di klinik maupun di keluarga sebagai basis masyarakat,  pemberian 

pendidikan kesehatan, dilema etik, serta terdapat kuliah pakar dari ahli penyakit dalam 

khusus integumen. Metode yang diguanakan adalah cermah, tutorial, simulasi, diskusi 

kelompok dan penugasan. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengenal tentang sistem integument 

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem integument 

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan sistem integument 

4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem sistem 

integument 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem integument 

6. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem integument melalui 

kuliah pakar. 

7. Mengetahui persiapan dan pemeriksaan penunjang khusus sistem integument meliputi 

test alergi dll 

8. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem integument baik di klinik maupun pada keluarga sebagai basis 

komunitas 

9. Menyelesaikan dilema etik pada kasus pasien dengan gangguan system integument 

10. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan system 

integument 

11. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan integument sesuai 

dengan standar operasional prosedure (SOP) meliputi pengkajian gangguan system 

integument, pemberian salep, perawatan luka kotor, perawatan luka bakar, skin test dll 

12. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system integument 
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Mata Kuliah  : Praktik Sistem II: Askep Sistem Pencernaan, Askep Sistem 

Persepsi Sensori, Askep Integumen, Askep Imunitas & 

Limfatik 

Kode Mata Kuliah  : 16.3.7 

Beban Studi      : 4 SKS  ( Praktik Klinik) 

Penempatan     : Semester III 

Prasyarat                 Askep Sistem Pencernaan, Askep Sistem PersepsiSensori, 

Askep Integumen, Askep Imunitas & Limfatik 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah praktik ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi 

utama dan kompetensi lainnya dari Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Pembelajaran 

di klinik difokuskan pada pengalaman belajar dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien dengan gangguan sistem  pencernaan, imunitas, limfatik, integumen, persepsi sensori. 

Selain metoda bedside teaching, brifing ( Pre and post conference ) diperlukan untuk 

memberi kesempatan kepada para mahasiswa  mempresentasikan kasus per kasus pasien 

yang dirawatnya melalui metoda  nursing round .  Evaluasi terhadap pencapaian 

kompetensi melalui ujian setiap kompetensi dengan berbagai kasus dapat dilakukan secara 

bertahap atau di akhir pembelajaran di klinik. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC 

(Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di dalam praktik klinik system II (Askep 

Sistem Pencernaan, Askep Sistem Persepsi Sensori, Askep Sistem Integumen, Askep Sistem 

Imunitas & Limfatik) 

B. Tujuan Mata Kuliah 

1. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien gangguan pencernaan, imunitas, 

limfatik, persepsi sensori, integumen 

2. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan pencernaan, 

imunitas, limfatik, persepsi sensori, integumen 

3. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien pencernaan, imunitas, limfatik, 

persepsi sensori, integumen 

4. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan pencernaan, 

imunitas, limfatik, persepsi sensori, integumen 
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5. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien gangguan pencernaan, imunitas, 

limfatik, persepsi sensori, integumen  

6. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan pencernaan, 

imunitas, limfatik, persepsi sensori, integumen 

7. melakukan dokumentasi keperawatan secara baik dan benar  

8. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam praktik klinik system II (Pencernaan, Sistem Persepsi Sensori, Integumen, 

Imunitas & Limfatik) 

 

Mata Kuliah  : Askep Sistem Persarafan 

Kode Mata Kuliah  : 16.4.1 

Beban Studi      : 3 SKS (Teori 1 SKS,Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester IV 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem persarafan. 

Pada sistem ini akan. dibahas hanya sebatas sistem persarafan dari anatomi dan fisiologi 

system persarafan, patologi dan patofisiologi sistem persarafan, pemeriksaan diagnostik, ilmu 

gizi, farmakologi sistem persarafan. Mengenal penyakit sistem persarafan seperti stroke, 

trauma kepala, myasthenia gravis, Parkinson, meningitis, keganasan pada otak, HNP, 

hydrocephalus, Alzheimer, vertigo, epilepsy. Memperdalam  asuhan keperawatan pada 

pasien dengan gangguan system persarafan baik di klinik maupun di keluarga sebagai basis 

masyarakat,  pemberian pendidikan kesehatan, dilema etik, serta terdapat kuliah pakar dari 

ahli penyakit dalam khusus system persarafan. Metode yang diguanakan adalah cermah, 

tutorial, simulasi, diskusi kelompok dan penugasan. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengenal tentang sistem persarafan 

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem persarafan 

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan sistem persarafan 
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4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem sistem 

persarafan 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem persarafan 

6. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem persarafan melalui 

kuliah pakar. 

7. Mengetahui persiapan dan pemeriksaan penunjang khusus sistem persarafan meliputi 

pemeriksaan labotarorium terkait fungsi otak,lumbal pungsi, angiografi, EEG, CT.Scan, 

MRI,  

8. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem persarafan baik di klinik maupun pada keluarga sebagai basis komunitas 

9. Menyelesaikan dilema etik pada kasus pasien dengan gangguan system persarafan 

10. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan system  

persarafan 

13. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan persarafan sesuai 

dengan standar operasional prosedure (SOP) meliputi pengkajian pada gangguan system 

neurologi, pemeriksaan GCS, pemeriksaan 12 syaraf cranial, pemriksaan reflex tendon. 

14. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system persarafan. 

 

Mata Kuliah  : Askep Sistem Endokrin 

Kode Mata Kuliah  : 16.4.2 

Beban Studi      : 3 SKS (Teori 1 SKS,Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester IV 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem endokrin. 

Pada sistem ini akan. dibahas hanya sebatas sistem endokrin dari anatomi dan fisiologi 

system endokrin, patologi dan patofisiologi sistem endokrin, pemeriksaan diagnostik, ilmu 

gizi, farmakologi sistem endokrin. Mengenal penyakit sistem endokrin seperti diabetes 

mellitus, diabetes insipidus, hypertyroid, hipotiroid, Addison, cushing syndrome. 

Memperdalam  asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan system endokrin baik di 
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klinik maupun di keluarga sebagai basis masyarakat,  pemberian pendidikan kesehatan, 

dilema etik, serta terdapat kuliah pakar dari ahli penyakit dalam khusus system endokrin. 

Metode yang diguanakan adalah cermah, tutorial, simulasi, diskusi kelompok dan penugasan. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengenal tentang sistem endokrin 

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem endokrin 

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan sistem endokrin 

4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem sistem 

endokrin 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem endokrin 

6. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem endokrin melalui 

kuliah pakar. 

7. Mengetahui persiapan dan pemeriksaan penunjang khusus sistem endokrin seperti 

pemeriksaan hormone, pemeriksaan gula darah dll 

8. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem endokrin baik di klinik maupun pada keluarga sebagai basis komunitas 

9. Menyelesaikan dilema etik pada kasus pasien dengan gangguan system endokrin 

10. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan system  endokrin 

11. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan endokrin sesuai 

dengan standar operasional prosedure (SOP) meliputi pengkajian gangguan system 

endokrin, pemeriksaan fisik gangguan system endokrin. 

12. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system endokrin. 

 

Mata Kuliah  : Askep Sistem Muskuloskletal 

Kode Mata Kuliah  : 16.4.3 

Beban Studi      : 3 SKS (Teori 1 SKS,Penugasan 1 SKS, Praktik  1 SKS) 

Penempatan     : Semester IV 

A. Deskripsi Mata Kuliah 
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Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya. Mata kuliah ini memberikan pemaparan tentang topik sistem 

muskuloskletal. Pada sistem ini akan. dibahas hanya sebatas sistem muskuloskletal dari 

anatomi dan fisiologi system muskuloskletal, patologi dan patofisiologi sistem 

muskuloskletal, pemeriksaan diagnostik, ilmu gizi, farmakologi sistem muskuloskletal. 

Mengenal penyakit sistem muskuloskletal seperti kelainan tulang belakang, fraktur, strain-

sprain, gout, dislokasi, subluksasi,  rheumatoid artritis, infeksi pada tulang, keganasan pada 

tulang  Memperdalam  asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan system 

muskuloskletal baik di klinik maupun di keluarga sebagai basis masyarakat,  pemberian 

pendidikan kesehatan, dilema etik, serta terdapat kuliah pakar dari ahli penyakit dalam 

khusus system muskuloskletal. Metode yang diguanakan adalah cermah, tutorial, simulasi, 

diskusi kelompok dan penugasan. 

 

B. Tujuan Mata Kuliah 

 Pada akhir pendidikan mahasiswa diharapkan mampu : 

1. Mengenal tentang sistem muskuloskletal 

2. Memperdalam anatomi dan fisiologis sistem muskuloskletal 

3. Mengenal patologi dan patofisiologi dari gangguan sistem muskuloskletal 

4. Mengetahui penatalaksanan secara medis, ilmu gizi dan farmakologi terkait sistem sistem 

muskuloskletal 

5. Mengetahui penyakit-penyakit pada sistem muskuloskletal 

6. Memperdalam tentang salah satu penyakit atau penatalaksaan sistem muskuloskletal 

melalui kuliah pakar. 

7. Mengetahui persiapan dan pemeriksaan penunjang khusus sistem muskuloskletal meliputi 

Foto Rontgen, Ct.Scan 

8. Mengaplikasikan proses keperawatan pada asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem muskuloskletal baik di klinik maupun pada keluarga sebagai basis 

komunitas 

9. Menyelesaikan dilema etik pada kasus pasien dengan gangguan system muskuloskletal 

10. Mempraktikan pemberian pendidikan kesehatan pada pasien gangguan system  

muskuloskletal 
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11. Memahami konsep dan mempraktikkan ketrampilan pada gangguan muskuloskletal 

sesuai dengan standar operasional prosedure (SOP) meliputi pengkajian gangguan system 

muskuloskletal, pemeriksaan fisik fraktur, pemeriksaan fisik gangguan system 

muskuloskletal, melatih pasien menggunakan alat bantu jalan seperti kursi roda, kruck, 

tripot, range of motion (ROM) 

12. Mempelajari nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) khusus 

pada pasien dengan gangguan system muskulosketal. 

 

Mata Kuliah  : Praktik Sistem III 

Kode Mata Kuliah  : 16.4.4 

Beban Studi      : 4 SKS  ( Praktik Klinik) 

Penempatan     : Semester III 

Prasyarat                        : Askep Sistem Persyarafan, Askep Sistem Endokriin Sistem 

Muskuloskletal 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah praktik ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi 

utama dan kompetensi lainnya. Pembelajaran di klinik difokuskan pada pengalaman belajar 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem  pencernaan, 

imunitas, limfatik, integumen, persepsi sensori. Selain metoda bedside teaching, brifing ( 

Pre and post conference ) diperlukan untuk memberi kesempatan kepada para mahasiswa  

mempresentasikan kasus per kasus pasien yang dirawatnya melalui metoda  nursing round .  

Evaluasi terhadap pencapaian kompetensi melalui ujian setiap kompetensi dengan berbagai 

kasus dapat dilakukan secara bertahap atau di akhir pembelajaran di klinik. Mengaplikasikan 

nilai-nilai PCC (Profecional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di dalam praktik klinik 

system III ( Askep Sistem Persyarafan, Askep Sistem Endokrin, Askep Sistem 

Muskuloskletal) 

B. Tujuan Mata Kuliah 

1. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien gangguan system persarafan, system 

endokrin, system muskuloskletal 

2. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan system persarafan, 

system endokrin, system muskuloskletal  



46 
 

3. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien gangguan system persarafan, system 

endokrin, system muskuloskletal  

4. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan system persarafan, 

system endokrin, system muskuloskletal  

5. mengaplikasikan asuhan keperawatan dengan pasien gangguan system persarafan, system 

endokrin, system muskuloskletal  

6. mengaplikasikan ketrampilan khusus pada pasien dengan  gangguan system persarafan, 

system endokrin, system muskuloskletal  

7. melakukan dokumentasi keperawatan secara baik dan benar  

8. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam praktik klinik system II (Askep Sistem Persyarafan, Askep Sistem Endokrin, 

Askep Sistem Muskuloskletal) 

 

Mata Kuliah    : Askep Keperawatan Keluarga Dasar 

Kode Mata Kuliah  : 16.4.5 

Beban Studi   : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan        : Semester IV 

A.  Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi 

pendukung dari Prodi D.III Akper Ngesti Waluyo. Mata kuliah ini membahas mengenai 

konsep keluarga, falsafah keperawatan keluarga, strategi dan pendekatan praktik 

keperawatan keluarga. Kegiatan belajar dilakukan melalui kuliah, diskusi, praktikum. 

Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam Askep Keperawatan Keluarga Dasar. 

A. Tujuan Mata Kuliah  

Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa  mampu : 

1. Memahami konsep keluarga  

2. Memahami peran keluarga 

3. Memahami berbagai faktor yang mempengaruhi status kesehatan keluarga  

4. Memahami konsep, prinsip dan persfektif asuhan keperawatan keluarga 

5. Melakukan pengkajian keperawatan keluarga 
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6. Merumuskan diagnosa keperawatan keluarga 

7. Membuat perencanaan keperawatan keluarga 

8. Melaksanakan berbagai intervensi keperawatan keluarga 

9. Mengevaluasi asuhan keperawatan keluarga 

10. Mendokumentasikan asuhan keperawatan,keluarga 

11. Mengaplikasikan strategi promosi kesehatan, kemitraan, pemberdayaan keluarga, 

pengorganisasian komunitas dalam praktik keperawatan keluarga. 

12. Memberikan pendidikan kesehatan terkait masalah kesehatan yang sering terjadi pada 

keluarga 

13. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam Askep Keperawatan Keluarga Dasar 

 

Mata Kuliah   : Askep Sistem Reproduksi 

Kode mata Kuliah  : 16.4.6 

Beban Studi   : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan   : Semester IV 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya dari Prodi Diploma III Akper Ngesti waluyo. Mata Kuliah ini 

menguraikan tentang perspektif keperawatan materitas, issue dan trend keperawatan 

maternitas (kematian ibu di Indonesia), peran dan fungsi perawat maternitas, konsep 

perawatan ibu hamil, konsep perawatan ibu intranatal, konsep perawatan ibu post partum, 

konsep perawatan ibu dengan masalah reproduksi, gangguan sistem reproduksi: PMS, 

infeksi, gangguan menstruasi, gangguan kehamilan, aplikasi proses keperawatan pada ibu 

hamil, intra natal, post partum dan masalah reproduksi, konsep ASI Ekslusif dan konsep 

Keluarga Berencana dan bonus demografi. Mata kuliah ini juga membahas pendidikan 

kesehatan dan penyelesaian dilema etik pada kasus sistem reproduksi. Pengalaman belajar 

diberikan melalui ceramah, tutorial, penugasan, diskusi, simulasi dan praktikum di 

laboratorium. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical 

Thinking) di dalam askep sistem reproduksi. 
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B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampu : 

1. Memahami perspektif keperawatan materitas 

2. Memahami issue dan trend keperawatan maternitas 

3. Memahami peran dan fungsi perawat maternitas, 

4. Memahami konsep perawatan ibu hamil 

5. Memahami konsep perawatan ibu intranatal 

6. Memahami konsep perawatan ibu post partum, 

7. Memahami konsep perawatan ibu dengan masalah reproduksi, gangguan sistem 

reproduksi: PMS, infeksi, gangguan menstruasi, gangguan kehamilan 

8.  Mengaplikasi proses keperawatan pada ibu hamil, intra natal, post partum dan masalah 

reproduksi 

9.  Memahami konsep ASI Ekslusif , Pijat oksitosin 

10.  Memahami konsep Keluarga Berencana, Bonus Demografi 

11. Melakukan pendidikan kesehatan terkait sistem reproduksi 

12. Menyelesaikan dilema etik pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi 

13. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam askep sistem reproduksi 

 

Mata Kuliah   : Asuhan Keperawatan Pada Anak 

Kode Mata Kuliah  : 16.4.7 

Beban Studi   : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan   : Semester IV 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama 

dan kompetensi lainnya dari Prodi Diploma III Akper Ngesti waluyo. Mata Kuliah ini 

membahas tentang konsep dasar keperawatan anak, konsep tumbuh kembang anak, 

perawatan anak sehat dan sakit, masalah kesehatan yang lazim terjadi pada anak dalam 

hubungannya dengan keluarga dan pemecahannya dengan menggunakan pendekatan proses 

keperawatan. Penekanan asuhan keperawatan ditujukan pada upaya peningkatan, 

pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan.dalam konteks keluarga. Proses belajar mengajar 
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dilaksanakan dengan metoda ceramah, penugasan dan praktikum di laboratorium secara 

individu maupun kelompok. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture 

Sensitive, Critical Thinking) di dalam askep perawatan anak. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini , mahasiswa dapat : 

1. Memahami konsep dasar keperawatan anak 

2. Memahami sistem perlindungan anak di Indonesia 

3. Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak. 

4. Memahami konsep bermain 

5. Memahami konsep pemeriksaan/deteksi dini KPSP, MTBS 

6. Memahami konsep hospitalisasi 

7. Memahami masalah masalah kesehatan yang lazim terjadi pada anak 

8. Memahami konsep asuhan keperawaan pada anak sehat 

9. Memahami konsep asuhan keperawatan  pada anak sakit 

10. Memahami konsep asuhan keperawaan bayi resiko tinggi 

11. Mengkaji status kesehatan anak 

12. Merumuskan diagnosa keperawatan yang dapat terjadi pada anak sehat, anak sakit dan 

bayi resiko tinggi 

13. Merencanakan tindakan keperawatan pada anak sehat,sakit dan bayi resiko tinggi 

14. Melakukan tindakan khusus pada anak sehat, anak sakit dan bayi resiko tinggi: 

a. Bimbingan antisipasi (anticipatory guidance) 

b. Aplikasi pendidikan kesehatan pada anak dan orang tua 

c. Tindakan hasil kolaborasi: pemberian imunisasi 

d. Bermain sebagai intervensi keperawatan 

e. Pencegahan infeksi silang 

f. Perawatan bayi dengan foto terapi 

g. Perawatan bayi dalam incubator 

h. Mengevaluasi asuhan keperawatan pada anak sehat, anak sakit dan bayi resiko 

tinggi 

i. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada anak sehat,anak sakit dan bayi 

resiko tinggi 
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Mata Kuliah   : Praktik Sistem Reproduksi 

Kode Mata Kuliah  :  16.5.1 

Beban Studi   : 2 SKS (Praktik Klinik) 

Penempatan   : Semester V 

Pra-syarat   : Askep Sistem Reproduksi 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori 

dan konsep yang diperoleh dari kuliah Askep Sistem Reproduksi pada tatanan klinik dengan 

melakukan asuhan keperawatan langsung pada ibu pre natal-intra natal dan post natal baik 

fisiologis maupun dengan komplikasi, askep pasien dengan gangguan system reproduksi 

serta keluarga berencana. Kegiatan belajar mengajar meliputi : studi kasus. . Selain metoda 

bedside teaching, brifing ( Pre and post conference ) diperlukan untuk memberi 

kesempatan kepada para mahasiswa  mempresentasikan kasus per kasus pasien yang 

dirawatnya melalui metoda  nursing round .  Evaluasi terhadap pencapaian kompetensi 

melalui ujian setiap kompetensi dengan berbagai kasus dapat dilakukan secara bertahap atau 

di akhir pembelajaran di klinik. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture 

Sensitive, Critical Thinking) di dalam praktik askep system reproduksi. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir mata kuliah, mahasiswa kompeten dalam : 

1. Melakukan asuhan keperawatan pada ibu hamil atau pre-natal 

2. Melakukan asuhan keperawatan pada pasien intra natal 

3. Melakukan asuhan keperawatan pasien post natal 

4. Melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan reproduksi. 

5. Memberikan pelayanan keluarga berencana 

6. Memberikan pendidikan kesehatan terkait askep pre natal, post natal, gangguan 

reproduksi maupun keluarga berencana 

7. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam praktik askep system reproduksi. 
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Mata Kuliah   : Praktik Askep Anak 

Kode mata Kuliah  : 16.5.2 

Beban studi   : 2 SKS (Praktik Klinik) 

Penempatan   : Semester V 

Pra-syarat   : Askep Anak 

A. Deskripsi mata kuliah  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik klinik, mata kuliah untuk mendukung 

pencapaian kompetensi utama dan kompetensi lainnya dari Prodi Diploma III Akper Ngesti 

waluyo. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk belajar aktif, dimana mahasiswa 

diberikan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan kesempatan mengaplikasikan dan 

menerapkan konsep yang diperoleh pada mata kuliah Askep Keperawatan Anak. Mahasiswa 

diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan 

biopsikososial melalui interaksi dengan pasien dan keluarganya, merencanakan dan 

melaksanakan tindakan yang tepat pada berbagai tatanan klinik atau situasi nyata. Kegiatan 

belajar mengajar meliputi : studi kasus. Selain metoda bedside teaching, brifing ( Pre and 

post conference ) diperlukan untuk memberi kesempatan kepada para mahasiswa  

mempresentasikan kasus per kasus pasien yang dirawatnya melalui metoda  nursing round .  

Evaluasi terhadap pencapaian kompetensi melalui ujian setiap kompetensi dengan berbagai 

kasus dapat dilakukan secara bertahap atau di akhir pembelajaran di klinik. Mengaplikasikan 

nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di dalam praktik askep 

anak. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan kompeten dalam : 

1. Mengkaji status kesehatan anak 

2. Merumuskan diagnosa keperawatan pada anak sehat, anak sakit dan bayi risiko tinggi 

3. Merencanakan tindakan keperawatan pada anak sehat, anak sakit dan bayi risiko tinggi 

4. Melaksanakan tindakan-tindakan khusus keperawatan pada anak sehat, anak sakit.dan 

bayi resiko tinggi : 

a. Melaksanakan bimbingan antisipasi (anticipatory guidance) 

b. Mengaplikasikan pendidikan kesehatan pada anak dan orang tua 

c. Melaksanakan tindakan hasil kolaborasi: pemberian imunisasi 
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d. Melaksanakan program bermain sebagai intervensi keperawatan 

e.Melaksankan pencegahan infeksi silang 

f. Melaksanakan perawatan bayi dengan foto terapi 

5. Mengevaluasi asuhan keperawatan pada anak sehat,  sakit dan bayi resiko tinggi 

6. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada anak sehat,anak sakit dan bayi resiko 

tinggi. 

7. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Profecional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam praktik askep anak. 

 

Mata Kuliah                       : Askep Keluarga & Komunitas, Paliatif Care,   

                                               Hospice Care Berbasis Komunitas 

Kode Mata Kuliah  : 16.5.3 

Beban Studi   : 3 SKS  ( Teori 1 SKS, Penugasan 1 SKS,  Praktik 1 SKS) 

Penempatan        : Semester V 

Prasyarat                     : Askep Keperawatan Keluarga Dasar 

A.  Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini meruapakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi 

pendukung dari Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Mata kuliah ini akan membahas 

tentang askep keluarga lanjutan dari Askep Keperawatan Keluarga Dasar pada semester 

sebelumnya. Meningkatnya penyakit kronis dan terminal dari tahun ke tahun, ditambah 

tingginya kasus HIV-AIDs di Kabupaten Temanggung, menjadi keprihatinan bersama. Prodi 

Diploma III Akper Ngesti Waluyo sebagai institusi pendidikan kesehatan dituntut untuk 

dapat memberikan perhatian dan karya nyata dalam memberikan asuhan keperawatan pada 

pasien yang secara akal sehat tidak dapat disembuhkan dan pasien-pasien yang mebutuhkan 

perawatan secara paripurna pasca rawat inap. Asuhan keperawatan yang meliputi bio-psiko-

sosial-spiritual sangat bermanfaat bagi pasien dan keluarga didalam meningkatkan kualitas 

hidup, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang menganggu, menjaga keseimbangan 

psikologis dan spiritual, dan berusaha melibatkan pasien tetap aktf sampai akhir hayat dan 

berusaha membantu mengatasi suasana dukacita pada keluarga.  

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, memiliki peran mengenal masalah kesehatan 

yang terjadi pada anggota keluarga yang sakit, memutuskan tindakan yang tepat bagi anggota 
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keluarganya, memberikan perawatan pada anggotanya yang sakit, dan menggunakan atau 

memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada.  

Kegiatan belajar dilakukan melalui ceramah, tutorial, penugasan, diskusi, praktik baik di 

kelas maupun laboratorium. 

B. Tujuan Mata Kuliah  

Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa  mampu : 

1. Memahami konsep keluarga sebagai basis komunitas 

2. Memahami peran keluarga dalam membantu anggota keluarga yang sakit 

3. Memahami konsep hospice care 

4. Memahami konsep paliatif care 

5. Menerapkan hospice care pada keluarga sebagai basis komunitas 

6. Menerapkan paliatif care pada keluarga sebagai basis komunitas 

7. Mendokumentasikan asuhan keperawatan keluarga, hospice care dan paliatif care 

8. Mengaplikasikan strategi promosi kesehatan, kemitraan, pemberdayaan komunitas, 

pengorganisasian komunitas dalam praktik keperawatan komunitas. 

 

Mata Kuliah    : Manajemen Keperawatan 

Kode Mata Kuliah  : 16.5.4 

Beban Studi              : 3 SKS (Teori 1 SKS, Penugasan 1 SKS, Praktik Klinik 1  

                                              SKS) 

Penempatan      : Semester V 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mendukung untuk pencapaian kompetensi inti.   

Mata Kuliah ini menguraikan tentang  konsep kepemimpinan dan manajemen  dalam 

keperawatan, manajemen pelayanan  keperawatan dan manajemen  asuhan keperawatan. 

Fokus pembelajaran  memberikan pengalaman  kepada mahasiswa menerapkan  konsep  

kepemimpinan  dan manajemen  dalam asuhan keperawatan. Kegiatan  belajar  dilakukan  

melalui ceramah, tutorial, penugasan, diskusi,  dan prakik klinik. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir mata kuliah ini mahasiswa dapat : 

1. Memahami konsep umum manajemen dan manajemen keperawatan 
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2. Memahami tentang kepemimpinan 

3. Memahami fungsi-fungsi manajemen keperawatan 

4. Memahami pengorganisasian pelayanan keperawatan 

5. Memahami manajemen konflik dan aplikasinya 

6. Memahami teori berubah 

7. Memahami kualitias pelayanan 

8. Memahami konsep  manajemen asuhan keperawatan 

9. Memahami metode dan model asuhan keperawatan di Indonesia dan luar negeri 

 

Mata Kuliah    : Praktik Askep Keluarga dan Komunitas 

Kode Mata Kuliah  : 16.5.5 

Beban Studi     : 4 SKS (Praktik Puskesmas 2 SKS, Praktik Keluarga 2  SKS) 

Penempatan               : Semester V  

Prasyarat   : Askep Keluarga & Komunitas, Paliatif Care, Hospice Care  

                                              Berbasis Komunitas 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk menunjang kompetensi pendukung dari Prodi 

Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah  berbentuk 

praktik lapangan. Mata kuliah ini untuk mendukung pencapaian kompetensi pendukung dari 

Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Pada praktik lapangan ini, mahasiswa diharapkan 

dapat mengaplikasikan konsep keperawatan keluarga sebagai basis komunitas pada pasien 

yang membutuhkan pelayanan hospice care dan paliatif care, dengan memanfaatkan 

pelayanan kesehatan yang ada. 

Praktik keperawatan menggunakan pendekatan proses keperawatan dan menggunakan 

strategi pemberdayaan keluarga, dan kelompok, pengorganisasian dan pengembangan 

komunitas, kemitraan/partnership, promosi kesehatan, kerja tim serta lintas sektor. Kegiatan 

belajar meliputi kunjungan keluarga dengan melakukan home care pada anggota keluarga 

yang menderita penyakit kronis atau pasca rawat inap yang membutuhkan perawatan,  

melakukan askep paliatif care pada klien dengan penyakit terminal. Kegiatan praktik juga 

meliputi praktik di pusat kesehatan masyarakat ( Puskesmas) 
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A. Tujuan Mata Kuliah   

Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa kompeten dalam: 

1. Menerapkan askep keluarga sebagai basis komunitas 

2. Menerapkan home care pada anggota keluarga yang sakit yang membutuhkan perawatan 

pasca rawat inap dan penyakit kronis 

3. Menerapkan palliatif care pada anggota keluarga yang mengalami penyakit terminal 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

4. Melibatkan  keluarga dalam perawatan home care 

5. Melibatkan keluarga dalam paliatif care 

6. Berkolaborasi dengan sektor lain dalam memecahkan masalah kesehatan keluarga, dan 

kelompok khusus. 

7. Melakukan pengkajian keperawatan keluarga 

8. Menegakkan diagnosa keperawatan keluarga  berdasarkan  analisa data yang akurat 

9. Bersama keluarga menyusun perencanaan asuhan keperawatan bagi anggota keluarga 

yang sakit  

10. Melaksanakan intervensi keperawatan pada keluarga sesuai dengan  yang ada dengan 

menggunakan strategi yang sesuai. 

11. Memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga dan komunitas  

12. Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil asuhan keperawatan keluarga  

13. Mendokumentasikan proses dan hasil asuhan keperawatan. 

 

Mata Kuliah   : Askep Kegawatdaruratan dan Perawatan Kritis 

Kode Mata Kuliah  : 16.5.6 

Beban Studi     : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan   : Semester V 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk menunjang pencapaian kompetensi utama dan 

kompetensi lainnya dari Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo. Mata Kuliah ini 

menguraikan tentang  konsep kegawat daruratan, penatalaksanaan pasien gawat darurat 

mencakup bantuan hidup dasar (Basic Life Support) dan Bantuan hidup lanjut ( Advanced 

life support ) serta askep pada pasien dengan kondisi kritis. Juga akan dibahas tentang 
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asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai  kegawatan yang lazim mencakup semua 

sistem tubuh  dan  kegawatan di komunitas  yaitu disaster nursing dan perawatan kritis. 

Pembelajaran di kelas dan praktikum di laboratorium untuk tindakan BCLS dan dilanjutkan 

di klinik untuk penerapan secara langsung keterampilan yang sudah dilatih di laboratorium.   

Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori 

dan konsep yang diperoleh dari kuliah keperawatan kegawatdaruratan I. Mengaplikasikan 

nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di dalam praktik askep 

keperawatan kegawatdaruratan dan askep keperawatan kritis. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir mata kuliah, mahasiswa  mampu : 

1. Memahami konsep perawatan kritis 

2. Memahami konsep dan prinsip  kegawatdaruratan  

3. Memahami konsep pertolongan pasien bantuan hidup dasar (Basic Life Support) dan 

Bantuan hidup lanjut ( Advanced life support ) 

4. Menerapkan konsep dan prinsip gawat darurat dalam pertolongan pasien  pada berbagai 

kondisi dan  tingkat usia 

5. Melaksanakan pengkajian air way, breathing dan circulation pada pasien gawat darurat 

6. Melaksanakan pembebasan jalan napas 

7. Melaksanakan pernapasan buatan pada pasien dengan henti napas 

8. Melaksanakan resusitasi jantung paru pada pasien henti napas dan henti jantung 

9. Memahami asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat bidang medikal bedah, 

bidang anak, bidang obstetri, bidang psikhiatri & bidang komunitas (disaster nursing ). 

10. Memahami  penanganan korban bencana massal 

11. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam praktik askep keperawatan kegawatdaruratan dan askep keperawatan kritis. 

 

Mata Kuliah    : Askep System Neurobehavior 

Kode Mata Kuliah  : 16.5.7 

Beban Studi    : 2 SKS (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1                         SKS) 

Penempatan    : Semester V 
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A.  Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama. 

Mata kuliah ini membahas tentang  konsep kesehatan jiwa, konsep keperawatan kesehatan 

jiwa,  masalah kesehatan jiwa  dalam rentang  sehat  jiwa sampai gangguan kesehatan  jiwa,  

dan penekanannya pada upaya  pencegahan primer,  sekunder dan tertier  kesehatan jiwa. 

Ditujukan pada Pasien dengan masalah psikososial    dan gangguan kesehatan jiwa dengan 

menggunakan pendekatan  proses  keperawatan melalui   komunikasi  teurapeutik  serta 

menggunakan berbagai  terapi modalitas keperawatan kesehatan jiwa.  

Pengalaman belajar  diperoleh  melalui pengalaman  belajar  ceramah,  penelaahan kasus,  

simulasi, role play, praktik laboratorium, praktik klinik, praktik lapangan dan penugasan  

perorangan maupun kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan  keterampilan klinis  

mahasiswa  dalam memberikan  asuhan keperawatan kesehatan jiwa di tatanan pelayanan 

kesehatan  

B. Tujuan Mata Kuliah 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa  dapat : 

1. Mengidentifikasi konsep dasar asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial 

dan gangguan kesehatan jiwa 

2. Mengaplikasikan konsep dan prinsip nilai, moral, etika, kultur dan hukum dalam asuhan 

keperawatan pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa 

3. Mengaplikasikan pengkajian pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan 

jiwa 

4. Menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam memformulasikan diagnosa keperawatan 

pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa 

5. Membuat perencanaan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan 

gangguan kesehatan jiwa 

6. Melaksanakan komunikasi terapeutik pada pasien dengan masalah psikososial dan 

gangguan kesehatan jiwa 

7. Mengaplikasikan berbagai manajemen stres pada pasien dengan masalah psikososial dan 

gangguan kesehatan jiwa 

8. Melakukan psikoterapi suportif, pendidikan kesehatan pada pasien dengan masalah 

psikososial dan gangguan kesehatan jiwa 
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9. Melakukan kolaboratif dalam tindakan terapi somatik (psikofarmaka, ECT ) dan kegawat 

daruratan psikiatrik pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan 

jiwa 

10. Melaksanakan terapi modalitas keperawatan kesehatan jiwa pada pasien dengan masalah 

psikososial dan gangguan kesehatan jiwa 

11. Melakukan evaluasi keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan  gangguan 

kesehatan jiwa  

12. Melakukan dokumentasi keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan pasien 

gangguan kesehatan jiwa  

 

Mata Kuliah    : Riset  Keperawatan 

Kode Mata Kuliah  : 16.5.8 

Beban Studi        : 2 SKS  (Teori/Penugasan 1 SKS, Praktik 1 SKS) 

Penempatan     : Semester  V   

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mendukung pencapaian kompetensi utama 

yang berfokus pada askep keluarga berbasis komunitas. Mata kuliah ini menguraikan tentang  

konsep dasar penelitian Keperawatan dan kesehatan, proses penelitian keperawatan, 

pemanfaatan hasil riset dalam pemberian askep keluarga berbasis komunitas.  Mata kuliah ini 

juga mencakup penyusunan proposal, teknik pengumpulan data, teknik analisa data pada 

penelitian dengan pendekatan studi kasus. Kegiatan   belajar  dilakukan melalui  ceramah, 

diskusi, penugasan dan praktik pembuatan proposal. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

Pada akhir mata kuliah mahasiswa mampu : 

1. Memahami dasar penelitian keperawatan 

2. Menuliskan  tujuan umum dan tujuan khusus  penelitian keperawatan 

3. Memahami dasar penelitian kesehatan 

4. Memahami konsep penelitian sosial dengan pendekatan keluarga sebagai basis 

komunitas 

5. Memahami proses dan teknik penelitian keperawatan dengan pendekatan keluarga 

sebagai basis komunitas 
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6. Memahami manfaat hasil riset terhadap tindakan keperawatan 

7. Memilih buku  sumber yang relevan  dengan penelitian  keperawatan 

8. Menuliskan kepustakaan sesuai dengan literature 

9. Menyusun proposal penelitian keluarga berbasis komunitas 

Mata Kuliah    : Praktik Sistem IV : Askep Sistem Neurobehavior 

Kode Mata Kuliah  : 16.6.1 

Beban Studi    :  3 SKS (Praktik Klinik) 

Penempatan    : Semester VI 

Prasyarat   : Askep Sistem Neurobehaviour 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi utama. 

Mata kuliah ini mempraktikkan asuhan keperawatan kesehatan jiwa pada pasien dengan 

masalah adaptasi biopsikososialspiritual , asuhan keperawatan kesehatan jiwa anak dan 

remaja,  kesehatan jiwa dewasa dan usia lanjut dengan menggunakan pendekatan proses 

keperawatan serta menggunakan komunikasi terapeutik dan berbagai terapi modalitas 

keperawatan kesehatan jiwa. 

Pengalaman belajar diperoleh di lahan praktik baik di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, 

keluarga dan masyarakat dengan metoda diskusi, tanya jawab, confrence, demonstrasi, dan 

bed side teaching. 

B. Tujuan Mata Kuliah 

     Setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa kompeten dalam :   

1. Melaksanakan asuhan keperawatan kesehatan jiwa pada  Pasien/Pasien masalah 

psikososial dan gangguan kesehatan jiwa pada kasus:  

a Kehilangan dan berduka (amputasi) 

b Penyakit kronik (DM, MI, gagal ginjal kronik dengan hemodialisa) 

c Penyakit terminal (keganasan) 

d Masalah krisis dan kecemasan 

e Gangguan konsep diri 

f Masalah ekspresi marah/ perilaku kekerasan 

g Perilaku merusak diri( bunuh diri), orang lain dan lingkungan 

h Gangguan alam perasaan 
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i Gangguan berhubungan sosial 

j Gangguan orientasi realitas 

k Gangguan kognitif 

l Masalah penggunaan zat adiktif dan NAPZA 

2. Melaksanakan terapi Modalitas  keperawatan 

3. Melaksanakan kolaboratif dalam terapi somatik (Psikofarmaka dan ECT) 

4. Melaksanakan psikoterapi suportif 

5. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan 

gangguan kesehatan jiwa           

 

Mata Kuliah   : Praktik Keperawatan Kegawatdaruratan & Keperawatan  

                                              Kritis 

Kode Mata Kuliah  : 16.6.2 

Beban Studi     : 4 SKS (Praktik Klinik) 

Penempatan   : Semester VI 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik klinik, mata kuliah untuk mendukung 

pencapaian kompetensi utama dan kompetensi lainnya dari Prodi Diploma III Akper Ngesti 

waluyo Mata Kuliah ini berbentuk praktik klinik untuk memberik kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengaplikasikan tentang konsep kegawat daruratan, penatalaksanaan 

pasien gawat darurat mencakup Bantuan Hidup Dasar ( Basic Life Support ) dan Bantuan 

Hidup Lanjut ( Advanced life support ). Mata kuliah praktik ini juga memberi kesempatan 

mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep perawatan kritis pada pasien yang membutuhkan 

perawatan intensif. Mata kuliah ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih 

memantapkan lagi praktik klinik tentang kegawatdaruratan  yang telah diperoleh pada 

Askep Kegawatdaruratan dan Perawatan Kritis yang telah dipelajari oleh mahasiswa pada 

semester V. Lahan praktik yang digunakan untuk pencapaian kompetensi ini adalah Unit 

Gawat Darurat (UGD) dan Intensive Care Unit (ICU). Selain itu mahasiswa pada mata 

kuliah ini diharapkan dapat Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture 

Sensitive, Critical Thinking) di dalam praktik kegawatdaruratan dan perawatan kritis. 

B. Tujuan Mata Kuliah 
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Pada praktik klinik ini diharapkan mahasiswa  mampu : 

1. Menerapkan konsep dan prinsip gawat darurat dalam pertolongan pasien  pada berbagai 

kondisi dan  tingkat usia 

2. Melaksanakan pengkajian air way, breathing dan circulation pada pasien gawat darurat 

3. Melaksanakan pembebasan jalan napas 

4. Melaksanakan pernapasan buatan pada pasien dengan henti napas 

5. Melaksanakan resusitasi jantung paru pada pasien henti napas dan henti jantung 

6. Memahami asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat bidang medikal bedah, 

bidang anak, bidang obstetri, bidang psikhiatri & bidang komunitas (disaster nursing ). 

7. Menerapkan konsep perawatan kritis 

8. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam praktik kegawatdaruratan dan perawatan kritis. 

 

Mata Kuliah   : Karya Tulis Ilmiah 

Kode Mata Kuliah  : 16.6.4 

Beban Studi     : 4 SKS (Pembuatan Tugas Akhir)  

Penempatan   : Semester VI 

A. Deskrepsi Mata Kuliah 

Penulisan tugas akhir  berbentuk studi kasus merupakan penulisan karya ilmiah yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa akhir AKPER Ngesti Waluyo sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan program studi D III Keperawatan. Karya ilmiah ini menunjukkan kemampuan 

mahasiswa akhir dalam bidang metodologi dan substansi keilmuan keperawatan untuk 

memahami suatu fenomena yang selanjutnya dianalisis sebagai upaya mengatasi masalah di 

bidang keperawatan. Penulisan tugas akhir berbentuk studi kasus hendaknya dimulai dengan 

cara berpikir ilmiah, yang secara sederhana dikenal dengan berfikir kritis, analitis dan 

skeptis. Kedalaman dalam rancangan penulisan karya ilmiah dan analisa data yang dilakukan 

harus didasari dengan substansi keilmuan dalam rangka menyelesaikan masalah, hal ini 

merupakan satu pendekatan yang harus diperhatikan. Fokus pembuatan tugas akhir ini 

selaraskan dengan kompetensi pendukung dari Prodi Diploma III Akper Ngesti Waluyo yaitu 

memberikan asuhan keperawatan keluarga berbasis komunitas secara komprehensif,  yang 

memiliki masalah kesehatan atau berpotensi mengalami masalah kesehatan dengan 
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berdasarkan Evidence Based Practice atau berbasis bukti, dengan mengaplikasikan nilai-nilai 

PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada keluarga sebagai basis komunitas. 

B. Tujuan 

1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil pengelolaan studi 

kasus dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 

2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi 

konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil (produsen) 

pemikiran dan karya tulis khususnya bidang keperawatan keluarga 

3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi 

pengetahuan antara perguruan tinggi dengan masyarakat, atau orang-orang yang 

berminat membacanya. 

4. Membantu lulusan untuk dapat mengaplikasikan hasil tugas akhir berbentuk kasus 

dalam dunia kerjanya.  

 

Mata Kuliah   : Praktik Klinik Komprehensif 

Kode Mata Kuliah  : 16.6.5 

Beban Studi     : 4 SKS (Praktik Klinik) 

Penempatan   : Semester VI 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi pendukung 

dan kompetensi lainnya. Mata kuliah ini berbentuk praktik klinik berupa pemantapan praktik. 

Pemantapan praktik klinik memungkinkan peserta didik untuk memperoleh kesempatan 

memantapkan kembali semua ketrampilan yang sudah didapatkan di rumah sakit pada 

praktik-praktik klinik sebelumnya, yaitu Praktik Klinik Keperawatan I, Praktik Klinik 

Keperawatan KMB II dan manajemen, Praktik Klinik Keperawatan II, Praktik Klinik 

Keperawatan III, Praktik Klinik Keperawatan IV. 

Kegiatan selama pemantapan praktik klinik diarahkan untuk persiapan peserta didik 

menghadapi dunia kerja, sehingga pada saat memasuki dunia kerja, peserta didik lebih 

maksimal dalam pencapaian pengetahuan, ketrampilan maupun sikap. 
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Melalui pemantapan praktik klinik, peserta didik dapat memahami lebih jauh tentang 

kerjasama antar teman sejawat dan juga dengan profesi lain yang ada di rumah sakit. Lahan 

praktik yang dipakai sangat presentatif baik jumlah maupun keragaman kasus. Selain itu 

pada praktik ini mahasiswa akan mengenal  dan dapat mengoperasionalkan alat-alat 

kesehatan yang mendukung dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien. Ruang 

praktik yang akan dipakai untuk pencapaian kompetensi ini meliputi UGD (Unit Gawat 

Darurat), ICU (Intesive Care Unit), OK (Kamar Operasi), ruang Hemodialisa.  Pada 

pemantapan praktik ini diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai PCC 

(Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien gawatdarurat, perawatan kritis, perawatan pasien di kamar operasi 

maupun perawatan pasien dengan hemodialisa. 

 

B. Tujuan 

Adapun tujuan dari pemantapan praktik klinik sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan ketrampilan asuhan keperawatan di ruang perawatan kritis 

2. Memaksimalkan ketrampilan asuhan keperawatan di ruang gawat darurat 

3. Memaksimalkan keterampilan asuhan keperawatan di ruang perioperatif. 

4. Memaksimalkan keterampilan asuhan keperawatan di ruang hemodialisa 

5. Mengaplikasikan nilai-nilai PCC (Professional, Culture Sensitive, Critical Thinking) di 

dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien gawatdarurat, perawatan kritis, 

perawatan pasien di kamar operasi maupun perawatan pasien dengan hemodialisa. 

 

E. STRATEGI BELAJAR 

1. Beban belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) sampai 9 (Sembilan) jam perhari atau setara 

40 (empat puluh) sampai 45 (empat puluh lima)  jam per-minggu dan setara dengan 18 

(delapan belas) sampai 20 (dua puluh) SKS per-semester.  

2. Minggu Efektif yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran adalah 16 (enam belas) 

minggu, termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran baik di kelas maupun dilaboratorium. 

3. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, diskusi, penugasan, tutorial, 

responsi, seminar, praktikum baik di kelas maupun di laboratorium.  
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Penghitungan SKS Kurikulum 2016 

4. Penghitungan 1 (satu) SKS yang diterapkan untuk penghargaan terhadap pengalaman 

belajar mahasiswa selama satu semester sebagai berikut: 

a. Tatap Muka 1 (satu) SKS pada kegiatan tatap muka seperti : kuliah, tutorial, 

response setara 50 (lima puluh) menit perminggu persemester, 

b. Penugasan  & Kegiatan Mandiri1 (satu) SKS pada penugasan terstruktur dan  

kegiatan mandiri  setara dengan 60 (enam puluh) menit perminggu per semester, 

c. Seminar 1 (satu) SKS pada kegiatan seminar atau bentuk lain sejenis setara 

dengan 100 (seratus) menit perminggu per semester, 

d. Praktik 1 SKS pada kegiatan praktik baik di kelas, praktik laboratorium, praktik 

klinik, praktik lapangan, pengabdian pada masyarakat, dan penelitian setara 

dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu per semester. 

e. praktik klinik, praktik lapangan, pengabdian pada masyarakat, dan penelitian 

setara dengan 4 jam  perminggu per semester. 
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A. SIMAK-NW (Sistem Informasi Akademik-Ngesti Waluyo) 

1. Aplikasi SIMAK-NW (Sistem Informasi Akademik-Ngesti Waluyo) adalah aplikasi 
berbasis web yang digunakan untuk membantu menunjang kegiatan akademik di 
Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo dan dapat diakses oleh pengguna yang terhubung 
ke jaringan internet. 

2. Administrasi hasil belajar mahasiswa adalah kegiatan pendokumentasian hasil belajar 
mahasiswa menggunakan SIMAK-NW berbentuk daftar nilai semester, riwayat akademik 
dan transkrip akademik. 
 

B. KARTU HASIL STUDI 
1. Kartu Hasil Studi (KHS) dikeluarkan setiap akhir semester setelah semua nilai mata 

kuliah selesai dimasukkan ke dalam SIMAK-NW. 
2. KHS memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, NIM, semester yang 

ditempuh, pembimbing akademik, kode mata kuliah, nama mata kuliah, Satuan Kredit 
Semester (SKS), nilai huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK). 

3. KHS yang sah  hanya dikeluarkan satu kali. 
4. KHS yang sah adalah KHS yang telah ditandatangani oleh Kaprodi/pembantu direktur I 

dan dosen Pembimbing Akademik (PA). 
5. Dosen PA adalah dosen yang bertanggung jawab menyerahkan KHS kepada mahasiswa 

bimbingannya. 
 

C. SISTEM PENILAIAN DAN INDEKS PRESTASI 
1. Sistem penilaian di Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo menggunakan huruf A,B,C,D 

dan E, dengan masing-masing bobot 4,00-3,00-2,00-1,00 dan 0,00 (nol). 
2. Mata kuliah yang belum selesai, seperti nilai praktik klinik diberi nilai BS (Belum 

Selesai). 
3. Mata kuliah yang belum selesai, harus diselesaikan paling lambat satu bulan, apabila 

setelah satu bulan tidak ada ketetapan karena keterlambatan pengumpulan nilai dari 
pembimbing lahan praktik keperawatan, maka nilai BS akan berubah menjadi nilai huruf 
B. 

4. Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dalam satu semester akan diberi nilai E. 

5. Bagi mahasiswa yang memperoleh izin cuti akademik karena suatu alasan sah dalam 
semester berjalan, maka seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan 
terekam sebagai status cuti. 
 

D. NILAI AKHIR 
Nilai Akhir (NA) adalah gabungan dari seluruh komponen yang harus dikuasai oleh 
mahasiswa yaitu dari ranah kognitif, afektif dan psikomotor dengan mengalikan bobot 
yang telah ditentukan.  

BAB III : KETENTUAN  EVALUASI     
                HASIL BELAJAR 
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Berikut gambaran dari bobot penilaian:. 
KOMPONEN BOBOT NA 

TEORI PRAKTIK TUGAS 
Teori, Praktik,Tugas 35% 35% 30% 100% 
Teori dan Tugas 60% - 40% 100% 
Praktik Lapangan/Klinik - 100% - 100% 

1. Bagi mahasiswa yang memiliki NA (Nilai Akhir) D atau E, wajib mengikuti 
remedial/her. 

2. Dosen penanggung jawab mata kuliah bertanggung jawab melakukan input-proses-
output nilai. 

3. BAAK bertanggung jawab mempublikasikan nilai. 
 

E. NILAI BATAS LULUS (NBL) 
Nilai Batas Lulus (NBL) adalah nilai standar kelulusan yang ditentukan oleh institusi 
untuk menilai keberhasilan belajar mahasiswa pada setiap komeptensi belajar yang telah 
ditetapkan. Berikut gambaran dari NBL  
1. NBL untuk teori pada mata kuliah keperawatan atau pendukung kurikulum (penciri 

institusi)  adalah 70 (tujuh puluh), 
2. NBL untuk teori pada mata kuliah diluar keperawatan adalah 60 (enam puluh), 
3. NBL untuk praktik (praktik laboratorium, praktik klinik, dan praktik lapangan) adalah 

75 (tujuh puluh lima), 
Bagi mahasiswa belum mencapai  NBL yang telah ditetapkan, diwajibkan mengikuti 
remedial.  
 

F. REMEDIAL 
1. Remedial adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa yang belum lulus 

untuk mengikuti  ujian ulang. 
2. Mahasiswa hanya diberi kesempatan remedial 1 (satu) kali. 
3. Apabila hasil remedial mahasiswa Akademi Keperawatan mendapat nilai di atas 60, 

maka NA mahasiswa yang direkam bagian BAAK tetap C atau B,  (disesuaikan 
dengan mata kuliah keperawatan/mata kuliah penciri/mata kuliah non keperawatan) 

4. Apabila hasil remedial mahasiswa mendapat nilai kurang dari 60, mahasiswa yang 
bersangkutan wajib menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh  semua dosen 
pengampu dengan batas waktu maksimal 2 minggu. 

5. Apabila mahasiswa Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo, seperti pernyataan no 4 
diatas, telah mengerjakan tugas dengan baik maka untuk mata kuliah yang ditugaskan 
akan mendapat nilai C atau B (mata kuliah keperawatan/mata kuliah penciri/mata 
kuliah non keperawatan), dan diberi kesempatan untuk perbaikan nilai. 

6. Apabila mahasiswa pada pernyataan no.5,  tidak menyelesaikan tugas atau tidak 
mengerjakan tugas dengan maksimal, kepada mahasiswa yang bersangkutan  akan 
diberi nilai sesuai hasil remedial. 

7. Dosen penanggung jawab mata kuliah bertanggung jawab terhadap pengumpulan 
tugas – tugas mahasiswa dan perubahan nilai. 

8. Syarat mahasiswa dapat memasuki semester V, yaitu tidak terdapat nilai E atau D 
pada semester I – IV. 
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G. KONVERSI NILAI 
Nilai dan bobot yang berlaku di Akademi Keperawatan Ngesti sebagai berikut: 

 
Nilai Lambang Nilai Bobot/Mutu Nilai Absolut Keterangan 

A 4 80-100 Sangat Baik 
B 3 70-79 Baik 
C 2 60-69 Cukup 
D 1 50-59 Kurang 
E 0 0-49 Gagal 

BS - - Belum Selesai 
 

IPK KETERANGAN

IPK = Kurang dari 2 Tidak Lulus

IPK = 2 – 2,75 Lulus dengan Predikat Memuaskan

IPK = 2,76 – 3,50 Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan

IPK = 3,51 – 4,00 Lulus dengan Predikat Terpuji  
 
 

H. NILAI UJIAN PRAKTIK LABORATORIUM 
1. Ujian Praktik Laboratorium adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Akademi 

Keperawatan Ngesti Waluyo setiap semester. Tujuan dari ujian praktik laboratorium 
adalah mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa Akademi Keperawatan pada 
ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

2. Tujuan lain dari ujian praktik laboratorium adalah menyiapkan mahasiswa Akademi 
Keperawatan Ngesti Waluyo memasuki lahan praktik yang sesungguhnya (rumah 
sakit/puskesmas/masyarakat). 

3. Mahasiswa dinyatakan kompeten untuk ujian praktik laboratorium apabila 
memperoleh nilai 75 (B) untuk setiap kompetensi yang diujikan. 

4. Apabila mahasiswa memperoleh nilai kurang dari 75 (B) untuk setiap kompetensi 
yang diujikan, kepada mahasiswa bersangkutan diwajibkan mengikuti remedial pada 
kompetensi yang belum lulus sampai dinyatakan lulus untuk setiap kompetensinya. 

5. Bagi mahasiswa pada pernyataan no.5,  telah mengikuti remedial dengan baik untuk 
kompetensi yang belum lulus, maka nilai yang akan didapat untuk setiap 
kompetensinya adalah 75 (B). 

6. Bagi mahasiswa pada pernyataan no.5, tidak mengikuti remedial untuk kompetensi 
yang diujikan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti 
perkuliahan selanjutnya/tidak diperkenankan mengikuti praktik klinik keperawatan 

 
I. NILAI PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN 

1. Praktik keperawatan adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di rumah 
sakit/puskesmas/masyarakat. 

2. Sebelum menjalankan praktik klinik keperawatan, mahasiswa akan mendapatkan 
bimbingan terlebih dahulu secara teori di kelas maupun praktik di laboratorium 
keperawatan. 
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3. Tujuan praktik klinik keperawatan adalah mengukur pencapaian kompetensi 
mahasiswa dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor untuk mata kuliah praktik 
yang telah ditetapkan. 

4. Mahasiswa dinyatakan kompeten atau lulus untuk praktik keperawatan bila 
memperoleh nilai 75 (B). 

5. Apabila  mahasiswa  dalam proses praktik keperawatan mendapatkan NA praktik 
keperawatan kurang dari 75 (B), kepada mahasiswa bersangkutan diwajibkan untuk 
mengulang praktik kembali sampai kompetensi yang ditentukan lulus atau dianggap 
kompeten. 

6. Bagi mahasiswa pada pernyataan no.5 diatas tidak melakukan pengulangan praktik 
atau melakukan pengulangan praktik tetapi tidak maksimal akan dikenakan sanksi 
tidak dapat mengikuti perkuliahan semester berikutnya. 

 
J. PERBAIKAN NILAI 

1. Perbaikan nilai adalah kebijakan yang diberikan Akademi Keperawatan Ngesti 
Waluyo kepada mahasiswa  yang masih memiliki nilai  ≤ C untuk suatu mata kuliah 
agar dapat memperoleh nilai maksimal (B) atau (A). 

2. Perbaikan nilai adalah kegiatan berupa proses bimbingan belajar kepada mahasiswa 
yang belum mendapatkan nilai maksimal. 

3. Bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan perbaikan nilai dengan baik, mahasiswa 
bersangkutan berhak mendapatkan nilai B atau A. 

4. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perbaikan nilai dengan baik, nilai 
yang diperoleh mahasiswa sama seperti sebelum mengikuti kegiatan perbaikan nilai. 

5. Bentuk proses bimbingan belajar pada kegiatan perbaikan nilai berupa : tatap muka, 
diskusi, penugasan dan test. 

6. Bagi mahasiswa yang berminat mengikuti kegiatan perbaikan nilai wajib melakukan 
pendaftaran di BAAK terlebih dahulu. 

7. Kegiatan perbaikan nilai akan dikenakan biaya. 
8. Biaya untuk kegiatan perbaikan nilai tergantung jumlah mata kuliah dan jumlah SKS 

yang akan diikuti mahasiswa. 
9. Harga 1 SKS untuk perbaikan nilai adalah ½ harga SKS mata kuliah yang berlaku. 
10. Perbaikan nilai untuk satu mata kuliah dapat dilayani apabila minimal ada 10 peserta 

yang mendaftar. 
11. Apabila jumlah peserta perbaikan nilai <10, maka biaya tetap ditanggung sejumlah 

biaya untuk 10 peserta. 
12. Alur proses pendaftaran perbaikan nilai dapat dilihat di papan pengumuman di 

BAAK. 
13. Jadwal pendaftaran perbaikan nilai dan proses bimbingan belajar  dapat dilihat pada 

kalender akademik. 
14. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perbaikan nilai wajib hadir 100% dan mengikuti 

kegiatan perbaikan nilai dengan baik. 
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K. Pelanggaran Ujian 
1. Apabila selama proses  kegiatan ujian tulis mahasiswa terbukti melakukan 

kecurangan, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yaitu 
mendapatkan nilai E untuk mata kuliah dimana mahasiswa melakukan pelanggaran. 

2. Apabila selama proses  kegiatan ujian tulis mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit 
tanpa keterangan yang jelas, kepada mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan 
sanksi mendapatkan nilai E untuk mata kuliah dimana mahasiswa melakukan 
pelanggaran. 

3. Apabila selama proses  kegiatan ujian tulis mahasiswa  tidak dapat mengikuti ujian 
karena masalah keuangan tanpa ada keterangan yang jelas, kepada mahasiswa yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi mendapatkan nilai E untuk mata kuliah dimana 
mahasiswa melakukan pelanggaran. 

4. Apabila selama proses kegiatan ujian tulis mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan 
yang jelas, kepada mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi 
mendapatkan nilai E untuk mata kuliah dimana mahasiswa melakukan pelanggaran. 

5. Bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran pada no. 1 – 4 tidak diberi kesempatan 
untuk mengikuti ujian susulan. 

6. Bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran seperti pada no.  1 – 4, akan mendapat 
surat peringatan yang akan dikirimkan kepada orang tua. 

 
L. Ujian Susulan 

1. Ujian susulan adalah ujian yang khusus diberlakukan kepada mahasiswa yang sakit, 
keluarga inti (ayah, ibu, kakak dan adik) meninggal dunia atau mendapatkan penugasan 
dari institusi saat ujian tulis /ujian praktik laboratorium/ujian praktik klinik atau ujian 
tugas akhir. 

2. Ujian susulan dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan surat 
keterangan dokter, foto copy surat kematian dan surat tugas dari institusi. 

3. Mahasiswa yang mengikuti ujian susulan berhak mendapatkan nilai maksimal seperti 
mahasiswa peserta ujian lainnya. 

4. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti uji susulan harus segera menemui dosen PA dan 
dosen penanggung jawab mata kuliah. 

 
M. Indeks Prestasi  

1. Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi mahasiswa dalam suatu 
perkuliahan. 

2. Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester 
(IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

3. Besarnya Indeks Prestasi (IP) dapat dihitung melalui perkalian antara jumlah nilai kredit 
mata kuliah dengan nilai bobot setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah nilai kredit mata 
kuliah yang diambil. 

4. Besarnya IPS diperoleh dari nilai semua mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam satu 
semester, kecuali mata kuliah yang memiliki nilai huruf BS. 

5. Besarnya IPK diperoleh dari semua mata kuliah yang memiliki nilai C atau di atas C, 
kecuali mata kuliah yang memiliki huruf BS. 
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6. Apabila selama 3 semester berturut-turut IPS mahasiswa kurang dari 2,00, kepada 
mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan 
semester berikutnya dan diberikan cuti akademik. 

 
N. Penentuan Peringkat 

1. Penentuan peringkat ditentukan oleh indeks prestasi mahasiswa per semester. 
2. Apabila didapatkan mahasiswa memiliki indeks prestasi yang sama, maka untuk 

menentukan peringkat teratas adalah melalui mata kuliah inti bidang keperawatan yang 
memiliki SKS paling tinggi. 

Daftar Mata Kuliah Penentu Peringkat Kelas/Kelulusan 
 

Semester Urutan Mata Kuliah  
 

Bobot SKS 

1 Kebutuhan Dasar Manusia I 
Anatomi Fisiologi 
Konsep Dasar Keperawatan  

6 
4 
2 

II Kebutuhan Dasar Manusia II 
Komunikasi Keperawatan 
Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan 

6 
2 
2 

Semester Urutan Mata Kuliah  
 

Bobot SKS 

III Keperawatan Medikal Bedah I 
Manajemen Keperawatan 
Dokumentasi Keperawatan 

5 
3 
2 

IV Keperawatan Medikal Bedah II 
Keperawatan Anak I 
Keperawatan Maternitas I 

5 
4 
4 

V Keperawatan Kegawatdaruratan I 
Keperawatan Komunitas I 
Riset Keperawatan 

4 
3 
2 

VI Karya Tulis Ilmiah 
Keperawatan Kritis  
Keperawatan Kegawatdaruratan II 

4 
2 
1 

 
O. Riwayat Akademik  

1. Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing 
akademik, dan program studi tentang keberhasilan studi mahasiswa. 

2. Riwayat akademik dapat dicetak oleh mahasiswa yang bersangkutan, pembimbing 
akademik dan BAAK sesuai dengan kebutuhan. 

3. Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa. 
4. Riwayat akademik yang akan digunakan disahkan oleh pembantu direktur I. 
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A. Etika Mahasiswa 
Setiap mahasiswa wajib: 
1. Menjunjung tinggi bangsa dan Negara Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 
2. Menjunjung tinggi, ikut mewujudkan dan melaksanakan Visi, Misi, kehormatan dan 

nama baik Akademi 
3. Menciptakan suasana kondusif kepada dosen dan mahasiswa lain dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat 
4. Mematuhi semua peraturan/ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Akademi 
5. Ikut memelihara fasilitas serta kebersihan, ketertiban, keamanan dan ketenteraman 

Akademi 
6. Menghargai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai 

dengan norma dan kaidah keilmuan 
7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional 
8. Membantu kelancaran penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, 

pengkajian, penelitian, administrasi, kesenian, olah raga dan kegiatan kerohanian Kristen 
9. Mengikuti kebaktian bersama dengan karyawan setiap 3 bulan sekali 

 
B. Peraturan/tata tertib umum 

1. Masa studi normal mahasiswa pada Program Diploma III Keperawatan adalah selama 6 
(enam) semester dan tidak boleh melampaui semester terpanjang, yaitu 8 semester, 
termasuk dengan adanya cuti akademik 

2.  Mahasiswa wajib melakukan Registrasi Administrasi (keuangan) dan Registrasi 
Akademik (tercatat/terdaftar sebagai mahasiswa) tepat waktu. Mahasiswa yang tidak 
melaksanakan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut, akan dicabut haknya 
sebagai mahasiswa/ dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa AKPER Ngesti 
Waluyo. 

3. Mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik tetap mempunyai kewajiban melaksanakan 
registrasi administrasi (keuangan) dan registrasi akademik  

4. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester bila jumlah kehadiran dalam tatap muka 
perkuliahan minimal 90% dari setiap mata kuliah..Jika jumlah kehadiran kurang dari 
90%, akan diberikan sanksi penugasan terstruktur sebagai pengganti kekurangan presensi 
(90%) tersebut. Jika jumlah kehadiran kurang dari 75%, tidak diperkenankan mengikuti 
ujian akhir semester. 

5. Tidak hadir terus-menerus tanpa pemberitahuan sampai dengan 7 (tujuh) hari atau lebih 
dan batas presensi kurang dari 75% diberhentikan sementara dari Kegiatan Belajar 
Mengajar/Proses Belajar Mengajar dan dianggap cuti akademik yang tidak direncanakan 

6. Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktik dilaboratorium baik di bawah bimbingan 
maupun mandiri dengan prosentase kehadiran 100%. Bagi mahasiwa yang kehadiran 

BAB IV : ETIKA,  TATA TERTIB , 
HAK & KEWAJIBAN MAHASISWA     
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praktik di laboratorium kurang dari 100% tidak diperkenankan untuk mengikuti uji 
kompetensi di laboratorium sebagai syarat untuk dapat mengikuti praktik klinik. 

7. Mahasiswa wajib melaksanakan praktik klinik dengan jumlah kehadiran 100%. Bagi 
mahasiswa yang tidak mengikuti praktik klinik tanpa keterangan wajib mengganti 6 
(enam) kali lipat. 

8. Bagi mahasiswa yang belum lulus dari suatu mata ajar (MA) teori, diberlakukan 
ketentuan mengulang sebagai berikut : Bila nilai akhir yang diperoleh = D (kurang), 
maka kepada mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengulang/memperbaiki nilai 
pada komponen penilaian MA yang belum lulus. Bila nilai akhir yang diperoleh = E 
(gagal), maka kepada mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengulang seluruh 
program kegiatan belajar MA tersebut, meliputi kegiatan perkuliahan seminar/diskusi, 
laboratorium (kalau ada), tugas terstruktur dan ujian-ujian yang disyaratkan. 

9. Syarat mahasiswa dapat mengikuti semester V yaitu tidak memiliki nilai D atau E pada 
setiap mata kuliah dari semester I-IV. Bila mahasiswa masih memiliki nilai D dan E pada 
semester I-IV, dimana sebelumnya telah mendapatkan kesempatan untuk remidi kepada 
mahasiswa bersangkutan dilakukan cuti akademi dan diberi kesempatan untuk 
memperbaiki nilai terlebih dahulu. 

10. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kompetensi praktik klinik yang telah ditetapkan 
diwajibkan untuk mengulang praktik klinik kembali sampai kompetensi yang disyaratkan 
terpenuhi. 

11. Bagi mahasiswa yang berniat mengundurkan diri dari kuliah wajib membuat surat 
pengunduran diri kepada direktur. 

12. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik yang direncanakan maksimal 2 (dua) 
semester dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali karena akan berpengaruh terhadap lama 
masa studi (8 semester). Cuti Akademik yang tidak direncanakan dengan alasan 
kesehatan yang lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapat rekomendasi dari dokter (surat 
keterangan sakit). 

13. Mahasiswa cuti akademik direncanakan atau tidak direncanakan tetap diwajibkan 
membayar biaya registrasi administrasi sebesar biaya SPP Tetap pada semester yang 
dijalani mahasiswa (tidak termasuk SPP Variabel, biaya perpustakaan, praktik,dan 
Laboratorium). 

14. Ijin tidak mengikuti kegiatan akademik dianggap sah bila dibuktikan surat keterangan 
Dokter/surat ijin yang sah (dari Puskesmas atau dokter keluarga) bila sakit atau surat 
keterangan dari orangtua jika terkait dengan masalah keluarga. 

15. Apabila prestasi akademik mahasiswa pada tingkat I (semester I dan atau semester II) 
tidak memenuhi persyaratan lulus, maka mahasiswa dinyatakan tidak dapat mengikuti/ 
melanjutkan pendidikan pada tingkat II, dan diperkenankan mengulang pada tingkat I 
pada semester yang sama (tahun akademik berikutnya), kecuali ada alasan tertentu 
yang disetujui oleh Direktur dengan didasari adanya pertimbangan yang sudah dirapatkan 
oleh tim terkait. 

16. Bagi mahasiswa yang secara berturut-turut dari semester I-III, indeks prestasi semester  
kurang dari 2.00, tidak dapat melanjutkan pendidikan. 

17. Persyaratan menempuh semester VI sebagai berikut : 
a. Sudah LULUS semua mata kuliah semester I (satu) s/d semester V (lima) 
b. Sudah menyelesaikan semua tugas-tugas terstruktur semester I (satu) s/d semester V 

(lima) 
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c. Sudah menyelesaikan semua administrasi keuangan pada semester sebelumnya 
d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester I (satu) s/d semester V (lima), minimal = 

2.00 
18. Persyaratan mengikuti Tugas Akhir Program sebagai berikut : 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa tingkat akhir (semester VI) di AKPER Ngesti Waluyo 
dan sudah memiliki kartu peserta ujian 

b. Sudah LULUS semua mata kuliah semester I (satu) s/d semester VI (enam) dan telah 
menyelesaikan tugas-tugas terstruktur semester sebelumnya 

c. Sudah menyelesaikan semua administrasi keuangan, baik biaya Tugas Akhir (TA) 
maupun biaya-biaya pada semester sebelumnya 

19. Tata tertib kuliah 
a. Berada di ruang kuliah minimal 5 – 10 menit sebelum perkuliahan dimulai 
b. Tidak meninggalkan ruang kuliah selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

berlangsung tanpa seijin dosen 
c. Menjaga ketertiban suasana perkuliahan/ruang kuliah, baik dengan atau tanpa 

kehadiran dosen 
d. Memakai seragam yang telah ditentukan oleh institusi, baik untuk pakaian kuliah 

maupun praktik 
e. Mengisi daftar hadir/presensi mahasiswa 
f. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian ruang kuliah 
g. Mahasiswa dilarang melakukan aksi coret-mencoret dimanapun dan terutama di 

lingkungan kampus AKPER Ngesti Waluyo 
h. Tidak diperkenankan menggunakan handphone selama proses perkuliahan berlagsung. 

20. Tata Tertib Mengikuti Ujian Tulis 
a. Datang ke tempat ujian sebelum ujian dimulai 
b. Toleransi keterlambatan selama 15 menit, dan tanpa perpanjangan/penambahan 

waktu 
c. Masuk ke ruang ujian setelah diperbolehkan oleh pengawas ujian. 
d. Berdiri di samping kursi meja tempat ujian, untuk berdoa dan mendengarkan 

pengumuman yang ada. 
e. Tidak boleh membuka soal ujian sebelum mendapat perintah dari pengawas 
f. Selama pelaksanaan ujian, peserta ujian menjaga ketenangan,tidak boleh membuat 

suasana gaduh dan atau ramai 
g. Peserta masuk ke ruang ujian hanya membawa alat tulis yang dibutuhkan. 

Terkecuali ada mata kuliah yang mengijinkan selama ujian untuk membawa buku 
catatan 

h. Peserta ujian berpenampilan sopan dan rapi dengan mengenakan seragam dan 
atribut lengkap. 

i. Membawa kartu ujian  
j. Duduk sesuai dengan nomor ujian  
k. Peserta ujian tidak boleh melihat lembar jawab peserta ujian yang lain  
l. Peserta ujian tidak boleh menanyakan jawaban dan atau memberikan jawaban 

kepada peserta yang lain  
m. Tidak boleh membawa contekan dan atau catatan selama proses ujian  
n. Apabila ada keluhan berkaitan dengan soal maupun selama pelaksanaan ujian, 

disampaikan kepada pengawas ujian dengan sebelumnya mengangkat tangan keatas. 
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o. Peserta ujian tidak boleh membawa soal ujian keluar ruang ujian. 
p. Peserta ujian tidak boleh mencorat-coret lembar soal/lembar jawab, bagi yang 

membutuhkan kertas untuk hitung menghitung dll. Agar mengajukan permintaan 
kertas kepada pengawas dengan terlebih dahulu mengangkat tangan sebagai 
pemberitahuan . 

q. Apabila peserta ujian membutuhkan ke toilet maka dilakukan sebelum ujian 
dimulai. Apabila dalam proses pelaksanaan Ujian, maka harus mendapatkan ijin dari 
pengawas. 

r. Apabila kartu ujian hilang dan atau rusak, maka datang ke BAAK untuk 
mendapatkan gantinya dengan membayar ongkos cetak sebesar Rp. 5000,- (lima 
ribu rupiah). 

s. Peserta yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka akan 
dikenakan sanksi di keluarkan dari ruang ujian, dan untuk mata ujian tersebut akan 
dinyatakan GAGAL. 

21. Tata Tertib Praktik Laboratorium 
a. Berada di Laboratorium 10 menit sebelum kegiatan praktek dimulai. 
b. Mengenakan seragam lengkap yang telah ditentukan ( Baju warna putih (tingkat 3), 

baju warna oranye (tingkat 2 dan 1), celana coklat (tingkat 3) dan celana oranye 
(tingkat 2 dan 1), sepatu hitam, dilengkapi dengan emblem dan papan nama). 

c. Memperhatikan kerapian dan kebersihan diri. 
d. Mahasiswa harus berambut pendek, tertata rapi, rambut bagian depan tidah boleh 

menutupi muka dan telinga, rambut bagian belakang tidak boleh menutupi kerah. 
e. Bagi mahasiswi yang berambut panjang disanggul rapi , bagian depan tidak boleh 

menutupi wajah dan telinga. 
f. Bagi mahasiswi yang berambut pendek harus ditata rapi, rambut bagian depan tidah 

boleh menutupi muka dan telinga, rambut bagian belakang tidak boleh menutupi 
kerah. 

g. Dilarang mengenakan asesoris yang rambut yang mencolok kecuali ikat rambut dan 
jepit warna hitam. 

h. Dilarang mengenakan perhiasan kecuali arloji. 
i. Dilarang bermain hp saat berada diruang laboratorium. 
j. Dilarang memakai cat rambut kecuali warna hitam. 
k. Berkuku pendek dan kuku tidak boleh dicat. 
l. Dilarang gaduh di ruang Laboratorium. 
m. Dilarang duduk atau tidur di tempat tidur laboratorium kecuali probandus. 
n. Dilarang merubah susunan tempat dan alat-alat yang berada dilaboratorium. 
o. Sehari sebelum praktek laboratorium waji konfirmasi dengan petugas laboratorium 

dan menyiapkan alat yang akan digunakan untuk praktek laboratorium. 
p. Saat melaksanakan praktek laboratorium mahasiswa wajib membawa Standar 

Operasional Prosedur (SOP). 
q.  Dilarang corat-coret pada dinding, pintu, almari dan  peralatan  laboratorium. 
r. Dilarang membawa keluar peralatan laboratorium kecuali atas seijin penanggungjawab 

laboratorium. 
s. Kehadiran untuk praktek laboratorium  adalah 100 %.  
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t. Toleransi ketidak hadiran hanya berlaku bagi mahasiswa yang sakit dengan bukti surat 
keterangan sakit dari dokter, mahasiswa yang ijin dikarenakan salah satu keluarga inti 
meninggal dunia, dan mahasiswa yang ijin dikarenakan mendapat tugas dari institusi 

u. Bagi mahasiswa yang tidak hadir dengan alasan kecuali pada point 20 wajib segera 
mengganti jam praktek . Peralatan habis pakai tidak disediakan oleh petugas (membeli 
sendiri). 

21. Tata tertib praktik klinik 
a. Praktik Klinik Keperawatan  wajib diikuti oleh mahasiswa AKPER Ngesti Waluyo 

yang telah menyelesaikan ujian praktik laboratorium keperawatan dengan tuntas. 
b. Berada di lahan praktik minimal 15 menit sebelum kegiatan praktik dimulai 
c. Mahasiswa wajib mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit 
d. Jadwal shift akan diatur oleh rumah sakit (Pagi, sore, atau malam) 
e. Mahasiswa wajib melaksanakan praktik klinik sesuai dengan jadwal shift yang diatur 

oleh rumah sakit sampai hari terakhir praktik klinik. 
f. Mahasiswa wajib membawa nursing kit, buku panduan praktik klinik keperawatan I 

dan alat pelindung diri (APD) selama praktik. 
g. Mahasiswa wajib berpenampilan rapi, memakai seragam dan atribut praktik klinik. 
h. Untuk mahasiswa perempuan yang berambut panjang, rambut harus disanggul 

(memakai harnet), kuku pendek, tidak boleh memakai cat kuku, cincin, gelang, 
kalung, kecuali jam tangan. 

i. Untuk mahasiswa laki-laki, rambut harus pendek dan rapi, tidak boleh memelihara 
kumis dan jenggot, kuku pendek 

j. Mahasiswa yang sakit, wajib memberitahu pembimbing klinik terlebih dahulu, 
kemudian disertai surat keterangan sakit dari dokter, mahasiswa yang bersangkutan 
mengganti sesuai dengan jumlah hari saat mengalami sakit 

k. Mahasiswa yang salah satu keluarganya (keluarga inti) meninggal, diijinkan untuk 
meninggalkan praktik selama 3 hari, selanjutnya mengganti dinas selama 3 hari. 

l. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa keterangan wajib mengganti praktik 6 kali lipat, 
sedangkan mahasiswa yang tidak hadir karena sakit wajib mengganti sesuai dengan 
jumlah hari sakit 

m. Permohonan penggantian praktik langsung ke divisi keperawatan (menyertakan bukti 
penggantian praktik dari rumah sakit). 

n. Wajib mengganti peralatan yang rusak akibat keteledoran mahasiswa.. 
22. Penampilan Mahasiswa 

Semua mahasiswa AKPER Ngesti Waluyo wajib berpenampilan rapi baik di area 
kampus. 
 
 
a. Mahasiswa Putri : 

1) Bagi yang berambut pendek harus tertata rapi, bagian depan tidak menutupi muka 
dan telinga. Rambut bagian belakang tidak boleh melebihi leher atas ( telinga ) 

2) Bagi yang memiliki rambut panjang disanggul rapi atau diikat rapi, bagian depan 
tidak menutupi muka dan telinga 

3) Tidak menggunakan aksesoris rambut yang mencolok, baik jenis dan warnanya, 
kecuali ikat rambut dan jepit rambut 
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4) Tidak diperkenankan memakai cat rambut (semir rambut) kecuali cat rambut warna 
hitam 

5) Tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan kecuali giwang (untuk putri) dan arloji 
(arloji yang wajar/tanpa aksesoris dan warna tidak mencolok) 

6) Tidak diperkenankan memelihara kuku (kuku panjang) 
7) Tidak diperkenankan memakai cat untuk kuku (cat kuku) dan  jenis apapun. 
8) Tidak diperkenankan melakukan cat rambut (kecuali cat rambut berwarna hitam) 

b. Mahasiswa Putra : 
1) Rambut tertata rapi, bagian belakang tidak sampai menyentuh leher baju 
2) Rambut bagian depan tidak maju atau menutup muka dan telinga 
3) Tidak diperkenankan memelihara kuku (kuku panjang) 
4) Tidak mengenakan perhiasan dan tidak boleh memakai giwang (anting-anting). 

21. Penyimpangan dan Pelanggaran Moral/Etika 
a. Terbukti melakukan tindakan/perbuatan asusila dan atau kriminal MENGAMBIL 

BARANG KEPUNYAAN ORANG LAIN YANG BUKAN 
MILIKNYA/MELAKUKAN PENCURIAN dengan bukti yang sah dan meyakinkan, 
diberikan sanksi DIKELUARKAN DARI PENDIDIKAN 

b. Terbukti melakukan tindakan/perbuatan asusila dan atau kriminal : MELAKUKAN 
PENGANIAYAAN DENGAN PEMBERATAN, PEMAKAI DAN ATAU 
PENGEDAR NARKOBA,PENGEDAR UANG PALSU, DAN ATAU 
PEMBUNUHAN dengan bukti yang sah dan meyakinkan serta didukung dengan alat 
bukti dari instansi/ahli yang mempunyai kewenangan untuk itu (misalnya : kepolisian, 
diberikan sanksi DIKELUARKAN DARI PENDIDIKAN 

c. Terbukti melakukan tindakan/perbuatan asusila MELAKUKAN ABORSI, 
PEMERKOSAAN dan hamil bagi mahasiswi dan menghamili bagi mahasiswa 
DILUAR IKATAN PERNIKAHAN dan atas bukti yang SAH dikenakan sanksi 
DIKELUARKAN DARI PENDIDIKAN. 

22. Seragam Mahasiswa AKPER Ngesti Waluyo 
a. Seragam Kuliah : 

1) Seragam kuliah hari senin sampai hari kamis terdiri atas : baju krem dan bawahan 
(celana orange) dan sepatu warna hitam (sepatu seragam/bukan sepatu olah raga) 

2) Seragam kuliah hari jumat terdiri atas : baju batik AKPER Ngesti Waluyo dan 
bawahan (celana orange) dan sepatu warna hitam (sepatu seragam/bukan sepatu 
olah raga) 

3) Seragam Praktik Klinik (RS dan Puskesmas) : 
Seragam untuk praktik klinik terdiri atas : baju putih dan bawahan (celana panjang 
warna putih), lengkap dengan atribut (lencana dan papan nama). Dan sepatu warna 
putih (sepatu seragam/bukan sepatu olah raga) 

4) Seragam Praktik Lapangan /PKMD : 
Seragam Praktik Lapangan/PKMD, terdiri atas :baju kuliah hari jumat, dengan 
memakai  jas almamater dengan Logo AKPER Ngesti Waluyo di bagian dada kiri. 

 
C.Hak Mahasiswa  

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan 
mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik 
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2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan 
minat, bakat, kegemaran dan kemampuan 

3. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar 
4. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang 

diikutinya dalam penyelesaian studinya 
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya 

serta hasil belajarnya 
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku 
7. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi 

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan 
bermasyarakat. 
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SURAT PERNYATAAN  
 
Yang bertanda-tangan dibawah ini: 
Nama : ……………………………………………………………………. 
Tempat & Tanggal Lahir : …………………………………………………………………….. 
Nomor Peserta : ……………………………………………………………………. 
Nama orang tua/wali : ……………………………………………………………………. 
  
Setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo sejak 
tahun akademik 2015/2016 dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab menyatakan sebagai 
berikut : 

1. Bersedia mematuhi segala norma, etika, tata karma dan ketentuan yang berlaku di 
Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo 

2. Bersedia menjaga kondisi ketentraman di lingkungan kampus dan tidak akan melakukan 
pelanggaran non akademik (kriminal) 

3. Bersedia mengetahui, memahami dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang di 
dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan dan Panduan Mahasiswa Akademi 
Keperawatan Ngesti Waluyo 

4. Senantiasa berupaya dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga integritas 
almamater 

 
Apabila saya tidak mentaati pernyataan ini saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, termasuk dikeluarkan sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Ngesti 
Waluyo. 
  Parakan,………………… 
Mengetahui/menyetujui 
Orangtua/Wali       Mahasiswa 
 
 
 
 
(………………………:……………..)  (………………………………………) 
Catatan  
1. Diisi dengan tinta/bollpoint hitam dengan huruf cetak 
2. Dibuat rangkap 2 (satu institusi pendidikan dan satu mahasiswa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materai  
Rp. 6000 

 

006/RM/PUDIR III 
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1. Regitrasi Akademik 

Registrasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendaftar mahasiswa pada 

semester yang akan berjalan, dengan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi 

(KRS). 

2. Registrasi Keuangan 

Registrasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendaftar mahasiswa pada 

semester yang akan berjalan, dengan melakukan pembayaran sesuai SPP biaya 

semester berjalan.  

a) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi diberikan sanksi : 

2) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban registrasi keuangan tidak akan 

mendapat tanda bukti pembayaran dan tidak dapat melaksanakan registrasi 

akademik. 

3) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi keuangan dan registrasi 

akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut, akan dicabut haknya sebagai 

mahasiswa/ dianggap mengundurkan diri. 

4) Mahasiswa yang terlambat melaksanakan registrasi administrasi dari waktu yang 

telah ditentukan, tanpa adanya penjelasan akan dikenakan sanksi: 

Keterlambatan pembayaran tanpa keterangan yang jelas akan dikenakan denda sebesar: 
2% bila terlambat selama 1 minggu efektif dari tanggal pembayaran 
3% bila terlambat selama 2 minggu efektif dari tanggal pembayaran 
4% bila terlambat selama 3 minggu efektif dari tanggal pembayaran 
5% bila terlambat lebih dari 3 minggu efektif dari tanggal pembayaran 
 

5) Mahasiswa yang mendapatkan cuti akademik tetap mempunyai kewajiban 

melaksanakan registrasi administrasi (keuangan), dengan beban biaya 25% dari 

SPP tetap semester yang berjalan . 

 

 

 

BAB V : REGISTRASI AKADEMIK  
               DAN KEUANGAN 
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B. KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Kegiatan kemahasiswaan yang ada pada institusi terdiri atas : 

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) 

(a) Dasar Pemikiran 

Dalam rangka menampung berbagai aspirasi, aktivitas dan kreatifitas anggotanya 

(mahasiswa), dibutuhkan suatu wadah organisasi yang disebut “Ikatan Keluarga 

Mahasiswa” (IKM) Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo. 

Organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga koordinasi yang mempunyai hak, 

kewajiban dan tanggung jawab dalam pembinaan anggotanya guna membekali 

mahasiswa sebagai penerus perjuangan bangsa dalam mendukung pembangunan 

Nasional secara keseluruhan yang berdasarkan Pancasila dan UUD’ 1945. 

Organisasi kemahasiswaan merupakan organisasi mandiri yang bersifat intern 

akademik dalam lingkungan Civitas Akademika, yaitu Akademi Keperawatan Ngesti 

Waluyo, dan tidak berafiliasi atau menginduk terhadap bentuk politik apapun dan 

tidak bekerja sama dengan organisasi lain yang tidak sesuai dan bertentangan dengan 

tujuan dan kegiatan organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM). 

Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Ngesti Waluyo berkedudukan di Kampus 

Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo, Jl.Pahlawan Telp/Fax : (0293) 596374 

Parakan, Kode Pos : 56254. 

(b) Tujuan 

Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) bertujuan untuk menampung, menyalurkan dan 

memfasilitasi serta mengarahkan kegiatan-kegiatan anggotanya di bidang intelektual, 

spiritual, sosial, olah raga, seni dan budaya. 

(c) Ketentuan Umum 

Anggota IKM adalah seluruh peserta didik (mahasiswa aktif) AKPER Ngesti Waluyo. 

Ketentuan IKM sebagai pengaturan mekanisme kegiatan-kegiatan IKM secara 

keseluruhan. 

BAB VI : ORGANISASI  
                 KEMAHASISWAAN 
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Kepengurusan IKM : 

1) Pengurus IKM dipilih berdasarkan rapat anggota dengan memenuhi kriteria 

2) Merupakan mahasiswa aktif tahun ke 2 (dua) 

3) Mempunyai prestasi akademik yang baik minimal 3.00 

4) Dapat menjadi role model bagi mahasiswa yang lain dalam bertindak dan bertutur 

kata 

5) Masa kepengurusan IKM adalah 1 (satu) tahun 

6) Pengurus IKM disahkan dengan Surat Keputusan (SK) dan dilantik oleh Direktur 

Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo 

7) Pengurus IKM bertanggung jawab hasil kerjanya kepada anggota IKM 

8) Pengurus IKM memberikan laporan secara periodik tentang kegiatan intra 

akademik kepada Direktur melalui PD-I (Bagian Pembelajaran &Kemahasiswaan) 

Kegiatan IKM, baik di dalam maupun di luar kampus harus diajukan melalui proposal/ 

perencanaan tertulis dan mendapatkan persetujuan Direktur melalui PD-I (bag. 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan). 

(d) Kegiatan-kegiatan 

Kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) terdiri dari : 

1) Mengembangkan kemampuan intelektual dan penalaran individu mahasiswa 

2) Melaksanakan kegiatan sosial, pengembangan seni dan budaya 

3) Mengembangkan serta menyalurkan perhatian dan hobi positif mahasiswa 

4) Memberikan layanan yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa 

5) Menampung dan menyalurkan aspirasi dan partisipasi yang bersifat akademik 

(e) Hubungan dengan Akademi 

1) Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Ngesti Waluyo secara organisasoris 

tidak termasuk dalam Organisasi Struktural dan Tata Kerja AKPER Ngesti Waluyo, 

tetapi mempunyai hubungan koordinasi langsung dengan akademi. 

2) Ikatan keluarga Mahasiswa (IKM) AKPER Ngesti Waluyo berada di bawah 

pembinaan dan bimbingan Pembantu Direktur I (Bidang Pembelajaran &  

Kemahasiswaan) yang bertanggung jawab pada Direktur. 

(f) Hak, Kewajiban dan Wewenang 

1) Hak :  
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mendapatkan perlindungan, layanan, pembinaan dan bimbingan dari pihak 

Akademi. 

2) Kewajiban :  

melaksanakan tugas dan kewajibannya/ kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah 

ditentukan. 

3) Tanggung jawab : 

(a) Membuat perencanaan tertulis (proposal), melaksanakan, mengevaluasi 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

(b) Membuat laporan pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilaksanakan, 

baik kegiatan intra kampus maupun kegiatan ekstra kampus kepada Direktur. 

2. Pusat Informasi dan Konseling (PIK) 

(a) Dasar Pemikiran 

Mengemban salah satu tugas dari Tridharma Perguruan Tinggi untuk melakukan 

Pengabdian masyarakat, makan dibentuklan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) 

pada remaja, dengan fokus pada kesehatan reproduksi remaja serta penanggulangan 

penyalahgunaan Narkoba. 

PIK dibentuk dengan SK Direktur, dan diadakan reorganisasi setiap tahunnya. 

PIK AKPER Ngesti Waluyo berkedudukan di Kampus Akademi Keperawatan 

Ngesti Waluyo, Jl.Pahlawan Telp/Fax : (0293) 596374 Parakan, Kode Pos : 

56254. 

(b) Tujuan 

PIK bertujuan untuk menanggulangi kejadian Sex bebas, Kehamilan di luar Nikah dan 

Penyalahgunaan NARKOBA, Pencegahan Penyakit HIV-AIDS pada masyarakat, 

khususnya remaja melalui mahasiswa yang dianggap sebagai Peer group, sehingga 

proses penyuluhan dan konsultasi akan lebih mengena pada sasaran yang dengan 

tingkat usia hamper sama. 

(c) Ketentuan Umum 

Anggota PIK adalah seluruh mahasiswa AKPER Ngesti Waluyo yang mau berjuang 

untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat (remaja pada khususnya) di 

lingkungan AKPER Ngesti Waluyo.. 
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Ketentuan PIK sebagai pengaturan mekanisme pemilihan pengurus PIK adalah dengan 

seleksi pada mahasiswa yang mencalonkan diri dengan berbagai criteria yang telah 

ditentukan oleh pengurus PIK sebelumnya. 

Kegiatan PIK, baik di dalam maupun di luar kampus harus diajukan melalui proposal/ 

perencanaan tertulis dan mendapatkan persetujuan Direktur melalui PD-I (bag. 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan). 

(d) Kegiatan-kegiatan 

Kegiatan-kegiatan PIK terdiri dari : 

(1) Penyuluhan fungsi keluarga 

(2) Penyuluhan kesehatan reproduksi 

(3) Penyuluhan bahaya narkoba 

(4) Penyuluhan HIV-AIDS 

(5) Konseling pra nikah 

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara internal dan juga eksternal (melalui kerjasama 

antar lembaga masyarakat yang membutuhkan) 

(e) Hubungan dengan Akademi 

1) PIK AKPER Ngesti Waluyo secara organisasoris tidak termasuk dalam Organisasi 

Struktural dan Tata Kerja AKPER Ngesti Waluyo, tetapi mempunyai hubungan 

koordinasi langsung dengan IKM. 

2) PIK AKPER Ngesti Waluyo berada di bawah pembinaan dan bimbingan Pembantu 

Direktur I (Bidang Pembelajaran &Kemahasiswaan) yang bertanggung jawab pada 

Direktur. 

(f) Hak, Kewajiban dan Wewenang 

1) Hak :  

mendapatkan perlindungan, layanan, pembinaan dan bimbingan dari pihak 

Akademi. 

2) Kewajiban :  

melaksanakan tugas dan kewajibannya/ kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah 

ditentukan. 

3) Tanggung jawab : 
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Membuat perencanaan tertulis (proposal), melaksanakan, mengevaluasi kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Membuat laporan pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilaksanakan, baik 

kegiatan intra kampus maupun kegiatan ekstra kampus kepada Direktur. 

3. Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) 

a) Dasar Pemikiran 

Mewadai kegiatan rohani mahasiswa di dalam kampus, maka dibentuklah Persekutuan 

Mahasiswa Kristen (PMK). PMK sebagai media dalam saling mengasah dan 

memperkuat semangat kerohanian dan spiritualitas mahasiswa, sehingga akan 

meningkatkan dan menguatkan karakter para mahasiswa dalam mengembangkan 

semangat pelayanan dalam menjalani proses untuk menjadi seorang perawat yang 

berkarakter. 

PMK AKPER Ngesti Waluyo berkedudukan di Kampus Akademi Keperawatan 

Ngesti Waluyo, Jl.Pahlawan Telp/Fax : (0293) 596374 Parakan, Kode Pos : 56254. 

b) Tujuan 

PMK bertujuan untuk menjaga dan menguatkan spiritualitas dan karakter dalam proses 

belajar serta berinteraksi dalam dinamika kampus, dan budaya pergaulan yang positif 

bagi mahasiswa. 

(a) Ketentuan Umum 

Anggota PMK adalah seluruh mahasiswa AKPER Ngesti Waluyo khususnya yang 

beragama Kristen/Katholik, tetapi tidak membatasi bagi mahasiswa yang memeluk 

agama selain Kristen/Katholik. 

Kegiatan PIK, baik di dalam maupun di luar kampus harus diajukan melalui proposal/ 

perencanaan tertulis dan mendapatkan persetujuan Direktur melalui PD-I (Bag. 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan). 

(b) Kegiatan-kegiatan 

Kegiatan-kegiatan PIK terdiri dari : 

1) Renungan/ibadah seminggu sekali yang dilakukan oleh mahasiswa, dengan 

pembicara dari mahasiswa sendiri dan juga bisa dari Dosen atau memanggil dari 

pihak luar. 
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2) Perayaan Hari Besar Kristiani (Natal/Paskah) dengan melibatkan kerjasama seluruh 

mahasiswa AKPER Ngesti Waluyo 

(c) Hubungan dengan Akademi 

1) PMK AKPER Ngesti Waluyo secara organisasoris tidak termasuk dalam 

Organisasi Struktural dan Tata Kerja AKPER Ngesti Waluyo, tetapi mempunyai 

hubungan koordinasi langsung dengan IKM. 

2) PMK AKPER Ngesti Waluyo berada di bawah pembinaan dan bimbingan 

Pembantu Direktur I (Bidang Pembelajaran & Kemahasiswaan) yang bertanggung 

jawab pada Direktur. 

(d) Hak, Kewajiban dan Wewenang 

1) Hak :  

mendapatkan perlindungan, layanan, pembinaan dan bimbingan dari pihak 

Akademi. 

2) Kewajiban :  

melaksanakan tugas dan kewajibannya/ kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah 

ditentukan. 

3) Tanggung jawab : 

Membuat perencanaan tertulis (proposal), melaksanakan, mengevaluasi kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Membuat laporan pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilaksanakan, baik 

kegiatan intra kampus maupun kegiatan ekstra kampus kepada Direktur. 
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Lampiran : 1 

 
 

 
SURAT PERNYATAAN  

 
Yang bertanda-tangan dibawah ini: 
Nama : ……………………………………………………………………. 
Tempat & Tanggal Lahir : …………………………………………………………………….. 
Nomor Peserta : ……………………………………………………………………. 
Nama orang tua/wali : ……………………………………………………………………. 
  
Setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo sejak 
tahun akademik 20……./20….. dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab menyatakan 
sebagai berikut : 

5. Bersedia mematuhi segala norma, etika, tata karma dan ketentuan yang berlaku di 
Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo 

6. Bersedia menjaga kondisi ketentraman di lingkungan kampus dan tidak akan melakukan 
pelanggaran non akademik (kriminal) 

7. Bersedia mengetahui, memahami dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang di 
dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan dan Panduan Mahasiswa Akademi 
Keperawatan Ngesti Waluyo 

8. Senantiasa berupaya dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga integritas 
almamater 

 
Apabila saya tidak mentaati pernyataan ini saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, termasuk dikeluarkan sebagai mahasiswa Akademi Keperawatan Ngesti 
Waluyo. 
  Parakan,………………… 
Mengetahui/menyetujui 
Orangtua/Wali       Mahasiswa 
 
 
 
 
(………………………:……………..)  (………………………………………) 
Catatan  
3. Diisi dengan tinta/bollpoint hitam dengan huruf cetak 
4. Dibuat rangkap 2 (satu institusi pendidikan dan satu mahasiswa) 

 

 

 

 

 

Materai  
Rp. 6000 

 

006/RM/PUDIR III 
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Lampiran : 2 

JANJI MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN 

NGESTI WALUYO PARAKAN 

 

SAYA MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN NGESTI WALUYO SEBAGAI 

PENERUS CITA-CITA FLORENCE NIGHTINGALE DENGAN TULUS IKHLAS 

BERJANJI : 

 

SAYA AKAN BELAJAR DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN AKAN 

MELAKSANAKAN TUGAS SERTA KEWAJIBAN SAYA, DENGAN SEBAIK-

BAIKNYA TANPA MEMBEDAKAN STATUS SOSIAL, SUKU DAN AGAMA. 

 

SAYA TIDAK AKAN MEMBUKA RAHASIA DARI PASIEN MAUPUN 

KELUARGANYA YANG SAYA KETAHUI, KECUALI DEMI KEPENTINGAN 

ILMU DAN HUKUM. 

 

SAYA AKAN TETAP MENJUNJUNG TINGGI NAMA BAIK ALMAMATER DAN 

MARTABAT PROFESI. 

 

SAYA AKAN MEMBINA HUBUNGAN DAN KERJA SAMA YANG BAIK 

DENGAN CIVITAS AKADEMIKA MAUPUN PIHAK LAIN DEMI 

KEMANUSIAAN. 

 

SAYA AKAN MENCIPTAKAN IKLIM YANG AMAN, NYAMAN, SEHAT, 

TERBUKA DAN JUJUR SERTA MENJAUHKAN DIRI DARI SEGALA TINDAKAN 

YANG BERTENTANGAN DENGAN ETIKA, NORMA DAN HUKUM. 

 

SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA. 
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Lampiran : 3 

JANJI LULUSAN AKADEMI KEPERAWATAN NGESTI WALUYO 
 

Kami Segenap Lulusan 
Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo 

 
Berjanji akan Mengabdikan Ilmu Pengetahuan 

Untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan Bangsa Indonesia 
 

Kami Berjanji akan Mengabdikan 
Segala Kebajikan Ilmu Pengetahuan 

untuk Menghantarkan Bangsa Indonesia 
ke Pintu Gerbang Masyarakat, Sehat Adil dan Makmur 

yang Berdasarkan Pancasila 
 

Kami Berjanji akan Tetap Setia menjunjung nilai-nilai luhur Perawat 
dan Menjunjung Tinggi Kesusilaan, 

Kejujuran serta Keluhuran Ilmu Pengetahuan 
di mana pun Kami Berada 

 
Kami Berjanji akan Senantiasa Menjunjung Tinggi 

Nama Baik Almamater Kami 
Akademi Keperawatan Ngesti Waluyo 

 

 

SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA. 
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Lampiran : 4 

Doa Seorang Perawat 
 

Tuhan……. 
Beri mataku, 

Terang untuk melihat mereka yang membutuhkan 
Beri hatiku, 

Belas kasih dan pengertian 
Beri akal budiku, 

Pengetahuan dan kebijaksanaan 
Beri tanganku, 

Keterampilan dan kelembutan. 
Beri telingaku, 

Kemampuan mendengarkan. 
Beri bibirku, 

Kata-kata penghiburan. 
Beri jiwaku, 

Semangat membagi hidupku 
Beri kakiku 

Melangkah dengan pasti menolong sesama yang menderita 
Beri padaku, Tuhan….. 

Kekuatan untuk mengabdi secara murni dan bantuan untuk dapat membawa bahagia bagi mereka yang kau layani. 
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Lampiran : 5   
 

MARS AKPER “NGESTI WALUYO” 
 

1 = G#, 4/4       Lagu : Herry Supeno, AMK., SPd. 
Tempo dimarcia      Syair : Herry Supeno & Toni 
Sudartono 
 
                    __===                                                                                  
     |     5<     3     .     4      5      6     |     5     3>     1>     .     |       5       1>      7         6      |     
7       .         .       .             | 
                    __===                                                                                  
     |     3     1     .     1      3      4     |     3     5     3     .     |       3       5      5         4      |     5       
.         .       .             | 
                    __===           
     |     1>     5     .     6      1>      1>     |     1>     1>     1>     .     |       1>       3>      2>         
1>      |     2>       .         .       .             | 
           A –ka  –  de -- mi  ke--- ---pra--wat--an             Nges –  ti  Wa ––   lu - ---- - yo 

           Ka -mi    ma - has-sis -wa  AKPER           Nges –  ti  Wa ––   lu - ---- - yo 
                     __===                                                                                                            
     |     4     2     .     3      4      5     |     7     .     6     .      |       5       6      5         4       |     3       
.          .       .             | 
                     __===                                                                                                                 
     |     2     7<     .     1      2      3     |     5     .     4     .      |       3       4      3         2       |     
1       .          .       .             | 
                     __===                                                                                   
     |     6     5     .     6      6      2>     |     2>     .     7     .     |       7       7      7         5        |     
5       .          .       .             | 
         Tem–pat  ki  -  ta    be ---- la ---- jar                  me – nun – tut   il ------ mu 

         Ber–sa–ma    tun – tut     il ----- mu      ke –  pe –  ra –  wa  ---  tan 
                     __==                                                                                                                                       
__=== 
     |     5     3    .   4      5      6     |     5     3>     1>     .     |      1>       1>      2>         1>      |     
6     .      .     6    .    7             | 
                     __==                                                                                                                                     
__=== 
     |     3     1    .   1      3      4     |     3     5     3    .      |       5       5      5         5      |     4      
.      .    4     .   5            | 
                    __==                                                                                                                                        
__===  
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     |     1>     5    .   6      1>      1>     |     1>     1>     1>     .     |      3>       3>      1>        
1>      |     1>     .       .    1>     .    2>             | 
           Gu – na  be -kal un ----tuk  hi – dup             di     masya  – ra ---   kat         de – 
ngan 
           Sa  –tu - kan te -kad   tu--– ju ----- an            ba –  ngun  ne – ga -- ra        mem – 

ba - 
                     __==                   __==                                   __==                      __==              
__== 

|     1>     7   .   1>      2>     1>   .      2>     |     3>     1>     595   .    5     |     696    .   6     
797    .    7      |     1>  . .  . | 
                      __==                __==                                    __==                        __==              
__== 

|     6     5   .   6      7     6   .     7     |     1>     5     393  .     3      |     494    .     4     595    
.   5     |     3  .  .  . | 
                     __==                __==                                      __==                       __==               
__== 

|     3>     2>   .   3>      4>     3>   .    4>     |     5>     3>     1>91>   .     1>      |     1>91>    
.     1>     2>92>    .    2>    |     5  .  .  . | 
           da – sar   ra  - sa     cin  - ta     --dan  ka – sih  ‘   ’mla  –  –ya ---   ni      se ------- sa 

---   ma 

           wa  pan - ji    pan - ji  ke  ---  se  – hat – an    “se ---   hat     un ––   tuk     se ---   
mua” 
 
 
 
                    __===     __===                                    __===                    
     |     3>     3>    .    2>      1>    .   6     |     5     .     3     3     .     4     |       5       6      7         
1>      |     4>       .        .      .     | 
                    __===      __===                                   __===                    
     |     5     5    .    6      5    .  4     |     3     .     1     1     .     2     |       3       3      5         5      
|     6       .         .      .      | 
                    __===     __===                                      __===                    
     |     1>     1>     .     1>      2>    .  1>     |     1>     .     5     5     .     5     |       1>       1>      
2>         1>     |     1>       .        .      .      | 
          Ma – ri         be –la - jar         gi  ----- at    mem - per --- ta - jam       fi  –  –ki ---   ran         

         Sam-but    tu - gas  pang ---   gil  --- an   dengan se – nyum  ce –  ri  ---   a 
                      __===     __===                                    __===                    
     |     2>     2>     .     3>      2>    .   1>     |     7     .     6     6     .     6     |       5       6      7         
4>      |     3>       .         .       .   | 
                     __===       __===                                    __===                    
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     |     5     5     .     6      5    .   5     |     5     .     4     4     .     4     |       3       4      5         6     
|     5       .         .       .    | 
                    __===       __===                                    __===                    
     |     7     7     .     7      7    .   3>     |     2>     .     1>     1>     .     1>     |       1>       1>      
2>         1>      |     1>       .         .       .   | 
          Tak ke – nal   su  --- sah     pa ----yah  me -    la   -   tih      ji – wa      –ra ---   ga         

            U --lur --kan ---ta  -   ngan    ki ------ ta  ba –     wa     su –  luh   ber –  sa ----   ma 
                     __==       __==                             __==                                                                                   
__=== 
     |     3<     3>   .   2>      1>      6     |     5   .  3     3   .   4  |       5       6      7     1>      |     
6       .         .       6     .    7          | 
                     __==     __==                               __==                                                                             
__=== 
     |     5     5  .   6      5      4     |     3   .  1     1   .   2  |       3       4      5         5      |     4       
.        .       4    .   5          | 
                    __==                                                                                                                                                
__=== 
     |     1>     1>   .   1>      2>      1>     |     1>  .   5     5   .   5  |       1>       1>      2>         
1>      |     1>       .        .     1>   .    2>           |  
          Na-se - hat   pa - ra        do-----sen ki ---ta       jun–jung  se  -  la    -   lu                   

“Tuk pe – 

          Bi - ar --kan  ta - ngan  Tu-han -- mem-ben-tuk   ki –  ta     se ---- - mua                   

a – gar 
                      __==                 __==                                   __==                   __==                 
__== 

|     1>       7  .   1>      2>     1>  .    2>     |     3>     1>      595    .   5     |     696  .    6       
79 7   .  7     |     1>   .   .   .    | 
                      __==                __==                                   __==                      __==               
__== 

|     6     5   .   6      7     6   .    7     |     1>     5     393   .    3      |     494   .    4       595   
.   5     |     5   .   .   .   | 
                      __==                __==                                    __==                     __==                  
__== 

|     3>     2>   .   3>      4>     3>   .    4>     |     5>     3>     1>91>   .    1>      |      1>91>   
.   1>          2>92>  .   2>    |    3   .   .   .   | 
           ga–ngan di-da -lam pe  --- la - ya -  nan          VI  –      VA          A –  KA    D’MI -- 
KA 
           k’lak  ja  -di  ma-nu- sia     ber–gu – na          te --   rang       ga - ram     du --   nia 
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Lampiran : 6   

 
HYMNE AKPER “NGESTI WALUYO” 

 
1 = Bb, 4/4        Lagu : Herry Supeno, AMK., 
Spd. 
Tempo Sedang, khidmat      Syair : Ir. Toni Sudartono 
 
                             ____                                                                               ____             
      5<     |     3      .       3       4      5      |     5     .     2     1     |       6       .      6         5      
4/     |     5       .       .       0      | 
                             ____                                                                               ____               
      5<      |     3     .       1       2       3     |     3    .     7<      3      |      4       .      4        3       
2      |      2      .       .      0      | 
                               ____                                                                            ____               
      3      |     5       .       1      6      1>      |    7    .     5       5      |      1>      .        1>      1>       
6       |      7     .        .      0     | 
     Ma  –  ri    sing  -  sing –kan   le  - -  ngan    ba  - - -  ju    ki  ---  ta    se   - - -  mua 

     Ma  –  ri    ke  -  pal  - -  kan   ta  - -  ngan    ki  - - -  ta   te  ---  rus    ma   - - -  ju 
 
                      ____                                         ____                                       ____                   
____             
      |     4      4       4<       3      2      |     5      5      5     4     3     |       2       2      2         7       
.       6        |     5      .      0   
                     ____                                        ____                                       ____                   
____             
      |     2      2       2<       1      7<      |    3      3      3     2     1     |       4/       4/      4/         
5       .       6        |     7      .       0        
                     ____                                         ____                                       ____                   
____             
      |     6     6       6         5      5      |    7     7      7     6     5     |       6       6      6         6       
.       6        |      2>      .      0        
      Me  –  ra   -  ih     ci  -  ta   wu  -  jud  -   kan  a -sa  ‘ tuk    hi  -  dup    ber ---mak  -   na 

      Sa  –  tu  - kan  de - rap   lang - kah   ki -  ta   pan -  tang   mundur  me  ---  nye - rah 
 
                             ____                                                                               ____             
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5<     |     3      .       3       4      5      |     5     .     2     1     |       6       .      6         5      4/     
|     5       .         .       0       | 
                             ____                                                                               ____               
      5<      |     3      .       1       2       3     |     3    .     7<      3      |      4       .      4        3       
2      |     2     .        .        0        | 
                               ____                                                                             ____               
      3      |     5       .       1      6       1>      |    7    .     5       5      |      1>     .        1>        1>        
6      |    7     .        .       0        | 
      Mem– ba –  ngun  ma – sya –  ra --- kat   hi  - -  dup     se  -  hat     s‘jah  - -   tra 
     Ta ---  hap      se  -  tiap     tan  -- ta  -- ngan tan  - pa       ra  -  sa         ra   - - -  gu 
 
                      ____                                          ____                                                 ____                              
     |     4       4       4       3       2      |      5      5      5       4       3        |        4/        4/      4/          
5         6        |     7      .     .   
                      ____                                            ____                                         ____                             
     |     2       2       2       1        7<      |      3      3      3       2       1       |       2        2       2          
3         4/        |     5      .     .        
                      ____                                           ____                                       ____                           
     |     6       6       6         5      5      |    7       7      7        6        5      |       6       6        6           
2>         2>        |     2>      .     .        
     Sum – bangkan   il - mu      kar - ya  dan   cip   -   ta      tak   ke  –  nal      me-nye  - -  
rah  
     Bu – lat   -   kan    te - kad   ki  -  ta     ber - sa  -    ma     la  -  ya  -  ni       se   -   sa   -  ma 
 
       ____                                          _____                                     ____                     
____                                              
      6        7       |      1>     .       5       3   4   5        |     6     .      4     1      2     |     3      5       
4     3     2       |     7      .     .   
       ____                                          _____                                     ____                     
____                                              
      4        5       |       5     .      1>        1   2  3        |     4     .      1     3      4     |     5      3       
2     7<     7<        |     3      .     .   
       ____                                          _____                                     ____                      
____                                              
      1        2>       |       3>     .      3>        5   6  1>        |     1>     .      6     5      5     |     1>      
1>      6     5     5         |     1>      .     .  
    Junjung        ting  ---  gi   citra  pro  ---  fe  ----   si   wu - jud    pe – ra – wat   se - ja  --  ti  
    Pe–nuh         kas  ---  sih  dan  de–di-- ka --- ------  si    di  -  dik      pe  – ra  –wat   ber –
bu– di 
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       ____                                          _____                                $      ____                     
____                                              
      6        7       |      1>     .       5       3   4   5        |     6>     .      2>     1>      2>     |     3>      
5>       4>     3>     2>       |     1>      .    0  
       ____                                          _____                               $      ____                     
____                                              
      4        5       |       5     .      1>        1   2  3        |     4     .      4/     5      5     |     5      7       
6     5     4        |     3      .   0  
       ____                                          _____                               $       ____                     
____                                              
      1        2>       |       3>     .      3>        5   6  1>        |     1>     .      6     1>      7     |     
1>      2>      1>     7     7         |     5      .   0 
     Ja – di  ---   kan  --  lah       i–krar   ber -- sa----ma    AKPER   Nges   –  ti    Wa  –  lu --  
yo  
     Nyata   ---   kan  –   lah       sumpah se --ti  ---- a       AKPER    Nges   –  ti    Wa  –  lu --  
yo 
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Lampiran : 7  Gambar Karakter Kristen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran : 8  Pakaian Seragam Kuliah  
 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran : 9  Pakaian Seragam Praktik Klinik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran : 10  Pakaian Seragam Praktik Lapangan 
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Lampiran :11  Jas Almamater(sudah ada foto di pak Endro) 
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Dengan diterbitkannya Buku Panduan AKPER Ngesti Waluyo tentang Peraturan 

Akademik diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap pada mahasiswa baru tentang 

berbagai hal, baik dalam proses KBM/PBM, hak dan kewajiban mahasiswa serta informasi lain 

yang sangat penting untuk dipahami Civitas Akademika AKPER Ngesti Waluyo secara 

keseluruhan. 

Buku Panduan ini diberlakukan mulai tanggal 19 September 2016 (Tahun Akademik 

2016/2017) dan akan ditinjau/dievaluasi kembali setiap 4 tahun sekali atau apabila ada hal-hal 

yang mendesak serta adanya perubahan peraturan/kebijakan baru dari Kementerian Riset Dan 

Teknologi Pendidikan Tinggi RI, maupun isu-isu global yang harus segera disikapi. 

Semoga Buku Panduan ini dapat bermanfaat bagi Civitas Akademika dan semua pihak 

serta dapat membantu para mahasiswa dalam menentukan sikap, memahami dan mentaati 

peraturan yang telah ditetapkan. 

 

 

    Parakan,   September  2016 

AKPER Ngesti Waluyo Parakan 

 

 

 

Desak Putu Kristian P,M.Kep.,Ns.,Sp.Kep.An. 

Direktur 

 

BAB VII : PENUTUP 


