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Spesialis I (Specialist Program)
Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah (Surgery Medical
Nursing Spesialist)
Profil lulusan Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah adalah
mampu berperan secara mandiri sebagai:
1). Direct care provider: Memberi asuhan keperawatan pada area
keperawatan medikal bedah yang membutuhkan pelayanan
keperawatan medikal bedah lanjut
2). Educator: Memberi pendidikan dan konsultasi di bidang
keperawatan medikal bedah
3). Advocate: Memfasilitasi pemenuhan hak klien dalam area
pelayanan keperawatan medikal bedah
4). Case Manager: Mengkordinasikan pemberian asuhan dengan
tenaga kesehatan lain dengan fokus pada kualitas dan luaran
asuhan yang diberikan kepada klien
5). Researcher: Melakukan penelitian terkait keperawatan medikal
bedah dan menerapkan hasil penelitian tepat guna dalam asuhan
keperawatan.
Kompetensi yang akan diperoleh sebagai Ners Spesialis
Keperawatan Medikal Bedah adalah menghasilkan lulusan yang
mampu :
(1)Memberikan asuhan keperawatan lanjut (advanced) pada kasus
keperawatan Medikal Bedah yang kompleks:
a.Melakukan pengkajian lanjut pada klien dengan masalah
keperawatan Medikal Bedah mencakup bio-psiko-sosial-spiritual
b.Menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus
keperawatan Medikal Bedah yang kompleks
c.Menetapkan rencana asuhan keperawatan yang tepat untuk
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mengatasi masalah keperawatan Medikal Bedah
d.Melakukan tindakan keperawatan Medikal Bedah 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
Medikal Bedah 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 Medikal
Bedah sesuai kepakarannya.
Menjadi pusat unggulan nasional bagi pengembangan praktisi
spesialistik keperawatan medical bedah 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 medikal bedah 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 medikal
bedah yang peka budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan evidence-based practice (praktik berdasarkan
pembuktian ilmiah) dalam pelayanan dan asuhan keperawatan
medikal bedah
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Program pendidikan Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah
merupakan program pendidikan spesialis-1 dalam bidang
keperawatan medikal bedah berdasarkan Surat Keputusan Rektor
UI Nomor 707/SK/R/UI/2008.Program ini bertujuan untuk

menghasilkan lulusan yang mampu berperan sebagai Ners
Spesialis yaitu ners dengan kompetensi keperawatan medikal
bedah lanjut. Program pendidikan Ners Spesialis Keperawatan
Medikal Bedah diselenggarakan dalam dua tahap yaitu tahap
akademik (Magister Keperawatan dengan pemintana Keperawatan
Medikal Bedah) dan profesi (Ners Spesialis Keperawatan Medikal
Bedah) yang menjadi satu kesatuan. Tahap akademik ditujukan
untuk memberi landasan keilmuan yang kokoh dalam bidang ilmu
keperawatan medikal bedah, tahap profesi fokusnya pada
penerapan hasil analisis berbagai konsep dan teori keperawatan
serta kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan
keperawatan medikal bedah 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.

Akreditasi
Jenis Kelas
Masa studi
Jumlah sks
Pendidikan sebelumnya
Tujuan

Daftar mata ajaran

Sudah mengajukan proses akreditasi BAN PT pada bulan Agustus
2013 (no. surat...............)
Reguler
2-3 semester
20
Pendidikan Magister Keperawatan peminatan Keperawatan Medikal
Bedah (berasal dari lulusan UI)
1.Menerapkan ilmu keperawatan yang didasarkan pada telaah
fakta (evidence based) dalam rangka meningkatkan mutu asuhan
keperawatan medical bedah;
2.Menerapkan kinerja professional yang ditunjukkan dengan
penerapan hasil-hasil pengembangan ilmu dan teknologi
keperawatan medical bedah;
3.Mengembangkan dan memutakhirkan ilmu keperawatan medical
bedah termasuk intervensi keperawatan dan atau terapi modalitas
dalam keperawatan medical
4. Menyelesaikan masalah bersifat kompleks yang timbul dalam
asuhan keperawatan medikal bedah
Karya Ilmiah Akhir Sp. Kep. Medikal Bedah (SMB82104)Praktik

Peraturan
Syarat pendaftaran
Persyaratan program

Kompetensi ***

Kep. Medikal Bedah Lanjut I (SMB81101)Praktik Kep. Medikal
Bedah Lanjut II (SMB81102)Praktik Kep. Medikal Bedah Lanjut III
(SMB82103)
Sesuai dengan peraturan pada Himpunan Peraturan Akademik UI
dan peraturan yang berlaku di FIKUI
Tidak melalui proses seleksi
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
pindah ke kualifikasi

