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ILMU KEPERAWATAN
http://www.fik.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Keperawatan
Gedung A Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK)
Jalan Prof. Dr. Bahder Djohan
Kampus UI Depok 16424
Telepon: (021)78849120-21
Fax: (021)7864124
program.nersfik@ui.ac.id
Profesi (Profession Program)
Profesi Keperawatan (Bachelor of Nursing)
Ners yang mampu memberikan asuhan keperawatan pada klien
dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian dalam mengelola
klien secara etis, peka budaya, efektif dan profesional atas dasar
penguasaan keilmuan, IT dan evidence based practice serta
mampu membuat keputusan secara mandiri dalam berbagai
tahapan asuhan keperawatan (pengkajian, perumusan diagnosis
keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi).
Lulusan Ners mampu berfungsi sebagai:
1. Care Provider (Pemberi Pelayanan Keperawatan)
2. Community Leader (Pemimpin di Komunitasnya)
3. Educator (Pendidik klien)
4. Manajer (Pengelola asuhan keperawatan)
5. Researcher (Peneliti Pemula)

Visi

Misi

Peminatan
Kode Organisasi
Profil Program Studi

Menjadi pusat unggulan pendidikan keperawatan professional
berbasis riset yang unggul dalam IPTEK Keperawatan yang peka
budaya sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat nasional
dan internasional.
1. Menyiapkan peserta didik menjadi sarjana keperawatan yang
mampu bersaing secara nasional dan internasional;
2. Menggunakan hasil-hasil riset dalam kegiatan pendidikan
keperawatan yang peka budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Menerapkan evidence-based practice dalam bidang
keperawatan.
tidak ada
03.00.13.01
Program pendidikan Ners merupakan program pendidikan

akademik profesional, terdiri dari tahap akademik dan profesi
dengan sebutan Ners berdasarkan SK Rektor UI Nomor
029/SK/R/UI/2001 tentang Ners sebagai sebutan profesi untuk
lulusan pendidikan Program Profesi Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia.Pada tahun 2008, diterbitkan SK Dirjen DIKTI
nomor 267/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan
Program Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi.
Berdasarkan kesepakatan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners
Indonesia (AIPNI) tentang jumlah SKS program profesi Ners
menjadi 36, di FIKUI diimplementasi pada tahun ajaran 2012--2013.
Penyelenggaraan program profesi Ners dilakukan melalui praktik
klini di berbagai wahana meliputi rumah sakit, puskesmas, panti,
dan komunitas. Pada akhir putaran praktik, mahasiswa mendalami
pengalaman dan keterampilan pada area peminatan dan diwajibkan
menyusun laporan karya ilmiah akhir Ners (KIAN)yang
dipresentasikan di wahana praktik.

Akreditasi

Jenis Kelas
Masa studi
Jumlah sks
Pendidikan sebelumnya
Deskripsi ***
Tujuan

Predikat A berdasarkan SK no. 032/BAN-PT/Ak-X/S1/I/2008. Sudah
dilakukan reakreditasi dan visitasi pada tanggal 19 dan 20 Agustus
2013
Reguler dan Ekstensi
2-3 semester
36 sks
Sarjana Keperawatan (berasal dari lulusan UI)
pindah ke visi misi
1.Menyiapkan peserta didik menjadi perawat professional yang
mampu bersaing secara nasional, regional maupun global;
2.Menemukan dan mengembangkan IPTEK Keperawatan yang
peka budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
3.Mengembangkan evidence-based practice (praktik berdasarkan
pembuktian ilmiah) dalam bidang keperawatan;
4.Melaksanakan profesi keperawatan secara akuntabel dalam
suatu system pelayanan kesehatan sesuai kebijaksanaan umum
pemerintah yang berlandasarkan Pancasila, khususnya pelayanan

Daftar mata ajaran

Peraturan
Syarat pendaftaran
Persyaratan program

Kompetensi ***

dan/atau asuhan keperawatan dasar sampai dengan tingkat
kerumitan tertentu secara mandiri kepada individu, keluarga dan
komunitas berlandaskan kaidah-kaidah keperawatan;
5.Mengelola pelayanan keperawatan professional tingkat rendah
secara bertanggung jawab dan menunjukkan sikap kepemimpinan;
6.Mengelola kegiatan penelitian keperawatan dasar dan terapan
yang sederhana dan menggunakan hasil penelitian serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan/asuhan keperawatan
Karya Ilmiah Akhir Ners (NSIK701111)Praktik Klinik Kep. Kes.
Masalah Perkotaan (NSIK701110)Praktik Klinik Keperawatan Anak
(NSIK701102)Praktik Klinik Keperawatan Dasar Profesi
(NSIK701101)Praktik Klinik Keperawatan Gawat Darurat
(NSIK701106)Praktik Klinik Keperawatan Gerontik
(NSIK701107)Praktik Klinik Keperawatan Jiwa (NSIK701103)Praktik
Klinik Keperawatan Komunitas (NSIK701108)Praktik Klinik
Keperawatan Maternitas (NSIK701104)Praktik Klinik Keperawatan
Medikal Bedah (NSIK701105)Praktik Klinik Manajemen
Keperawatan (NSIK701109)
Sesuai peraturan pada Himpunan Peraturan Akademik Universitas
dan peraturan yang berlaku di FIKUI
Tidak melalui seleksi
1. SKep lulusan UI
2. Masa tunda satu tahun setelah lulus Sarjana
3. Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai
ketentuan universitas
Peserta wajib mengikuti 36 sks mata kuliah wajib program studi.
Nilai minimal kelulusan IPK 2.50
Pindah ke kualifikasi

