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ILMU KEPERAWATAN
http://www.fik.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Keperawatan
Gedung Pendidikan dan Laboratorium
Jalan Prof. dr. Sujudi
Kampus UI Depok 16424
Telepon: (021)78849120-21
Fax: (021)7864124
Url: http://www.fik.ui.ac.id
program.magspfik@ui.ac.id
Spesialis I (Specialist Program)
Ners Spesialis Keperawatan Maternitas (Maternity Nursing
Spesialist)
Profil lulusan Ners Spesialis Keperawatan Maternitas adalah
mampu berfungsi sebagai:
1. Care Provider (Pemberi Asuhan Keperawatan): memberikan
asuhan keperawatan dengan penerapan teori dan konsep
keperawatan kepada klien (wanita dan pasangan usia subur yang
berkaitan dengan sistem reproduksi tanpa adanya kehamilan,wanita
hamil, melahirkan, nifas, di antara dua persalinan, dan bayi baru
lahir sampai usia 40 hari) yang mengalami masalah keperawatan
maternitas yang sederhana dan kompleks
2. Community Leader (Pemimpin di komunitasnya): pemimpin yang
kompeten, fleksibel, dan mampu memotivasi/ menyemangati
individu dan masyarakat yang menjadi kelolaan pelayanan
keperawatan dalam berbagai level promosi kesehatan.
3. Educator (Pendidik): edukator dan konselor melalui kegiatan
transfer ilmu kepada kelompok individu dan masyarakat, kelompok
tim kesehatan lain, dan disiplin lain.
4. Manager: melakukan fungsi manajemen keperawatan pada level
teratas manajemen keperawatan dan mengelola asuhan
keperawatan pada kelompok perawat dan atau klien dalam
berbagai strata manajemen asuhan keperawatan.
5. Researcher: melakukan penelitian dengan berbagai metodologi
untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan di
rumah sakit dan di masyarakat serta mengembangkan pohon
risetnya sesuai dengan keahliannya.
Kompetensi yang akan diperoleh sebagai Ners Spesialis

Visi

Misi

Keperawatan Maternitas adalah menghasilkan lulusan yang mampu
:
(1)Memberikan asuhan keperawatan lanjut (advanced) pada kasus
keperawatan maternitas yang kompleks:
a.Melakukan pengkajian lanjut pada klien dengan masalah
keperawatan maternitas mencakup bio-psiko-sosial-spiritual
b.Menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus
keperawatan maternitas yang kompleks
c.Menetapkan rencana asuhan keperawatan yang tepat untuk
mengatasi masalah keperawatan maternitas
d.Melakukan tindakan keperawatan maternitas untuk memenuhi
kebutuhan klien mencakup berbagai terapi modalitas keperawatan
dan terapi komplementer yang relevan
e.Melakukan evaluasi terhadap asuhan keperawatan yang
diberikan
f.Memberikan pendidikan kesehatan pada klien dan keluarga
sesuai dengan kasus yang diidentifikasi.
g.Menciptakan hubungan yang terapeutik dan caring
h.Melaksanakan fungsi konsultasi/rujukan asuhan keperawatan
maternitas di area kepakarannya
i.Memberikan bimbingan klinik kepada ners (generalis) atau
sejawat sesuai kepakarannya
(2)Menerapkan prinsip legal, etik, dan humanistik yang akuntabel
meliputi lingkup: praktik; kolaborasi klien, keluarga dan tim
kesehatan lain serta multidisiplin
(3)Melaksanakan pengembangan profesional keperawatan
maternitas sesuai kepakarannya.
Menjadi pusat unggulan nasional bagi pengembangan praktisi
spesialistik keperawatan maternitas di seluruh Indonesia yang
tanggap terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat secara
nasional dan internasional serta mampu bersaing di pasar nasional
maupun internasional.
1. Menyiapkan peserta didik menjadi praktisi spesialistik
keperawatan maternitas yang kompeten dan mampu bersaing
secara nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap caring yaitu kepedulian
tinggi terhadap kebutuhan sistem klien (individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat);
3. Mengembangkan dan menerapkan IPTEK keperawatan
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maternitas yang peka budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan evidence-based practice (praktik berdasarkan
pembuktian ilmiah) dalam pelayanan dan asuhan keperawatan
maternitas
06.00.13.01
Berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan keperawatan,
pada tahun 2003 dibuka program Spesialis Keperawatan Maternitas
dan Keperawatan Komunitas. Program pendidikan Ners Spesialis
Keperawatan Maternitas merupakan program pendidikan spesialis-1
dalam bidang keperawatan maternitas berdasarkan Surat
Keputusan Rektor UI Nomor 455/SK/R/2003.Program ini bertujuan
untuk menghasilkan lulusan yang mampu berperan sebagai Ners
Spesialis yaitu ners dengan kompetensi keperawatan maternitas
lanjut. Program pendidikan Ners Spesialis Keperawatan Maternitas
diselenggarakan dalam dua tahap yaitu tahap akademik (Magister
Keperawatan dengan pemintan Keperawatan Maternitas) dan
profesi (Ners Spesialis Keperawatan Maternitas) yang menjadi satu
kesatuan. Tahap akademik ditujukan untuk memberi landasan
keilmuan yang kokoh dalam bidang ilmu keperawatan maternitas,
tahap profesi fokusnya pada penerapan hasil analisis berbagai
konsep dan teori keperawatan serta kebijakan pemerintah yang
berhubungan dengan keperawatan maternitas pada berbagai
tatanan pelayanan kesehatan.
Tugas akhir dari mahasiswa peserta program studi spesialis adalah
laporan Karya Ilmiah Akhir Spesialis (KIA) yang menggambarkan
program inovasi yang dikembangkan dan diimplementasi
berdasarkan hasil kajian kebutuhan wahana praktik.
Sudah mengajukan proses akreditasi BAN PT pada bulan Agustus
2013 (no. surat...............)
Reguler
2-3 semester
20
Pendidikan Magister Keperawatan peminatan Keperawatan
Maternitas (berasal dari lulusan UI)
pindah ke visi misi
1.Menerapkan ilmu keperawatan yang didasarkan pada telaah fakta
(evidence based) dalam rangka meningkatkan mutu asuhan
keperawatan maternitas
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2.Menerapkan kinerja professional yang ditunjukkan dengan
penerapan hasil-hasil pengembangan ilmu dan teknologi
keperawatan Maternitas;
3.Mengembangkan dan memutakhirkan ilmu keperawatan
Maternitas termasuk intervensi keperawatan dan atau terapi
modalitas dalam keperawatan maternitas;
4.Menyelesaikan masalah bersifat kompleks yang timbul dalam
asuhan keperawatan maternitas
Karya Ilmiah Akhir Sp. Kep.Maternitas (MAT82105)Kep. Maternitas
Berbasis Komunitas (MAT82104)Praktik Kep. Maternitas Lanjut I
(MAT81102)Praktik Kep. Maternitas Lanjut II (MAT82103)Praktik
Keperawatan Maternitas (MAT81101)
Sesuai dengan peraturan pada Himpunan Peraturan Akademik UI
dan peraturan yang berlaku di FIKUI
1. Magister Keperawatan lulusan UI
2. Masa tunda satu tahun setelah lulus Magister
Peserta wajib mengikuti Mata Kuliah Program Studi = 20 sks
termasuk KIA
Kelulusan minimal IPK 3.00
1. Magister Keperawatan lulusan UI
2. Masa tunda satu tahun setelah lulus Magister
3. Melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai
ketentuan universitas
pindah ke kualifikasi

