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Semester(s) VII 
Bahasa Bahasa Indonesia 

Status Mata Kuliah Wajib 

Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
- Pembelajaran Berbasis Proyek 
- Konferensi pra dan pasca 
- Studi reflektif 
- Diskusi Berbasis Kasus 
- Pendekatan pemecahan masalah 
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 10 Mahasiswa 
Kerja lapangan klinis adalah 186,00 jam. 

Beban  Untuk mata kuliah ini, Mahasiswa diharuskan untuk memenuhi minimal 
186 jam untuk kerja lapangan klinis. 

SKS  4 SKS 

Persyaratan Ujian  Kehadiran Mahasiswa harus 100% 

Mata Kuliah 
Pengantar 

N/A 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah dan diberikan dengan kasus layanan 
masyarakat: 
Ketrampilan 
CLO1: Mahasiswa akan memiliki kompetensi tugas dalam layanan 
masyarakat itu 
mampu bersaing secara nasional dan global (S2) 
Kompetensi 
CLO2: Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan memberikan 
yang akurat 
informasi selama pengabdian masyarakat dalam lingkup tanggung 
jawabnya melalui kolaborasi dengan profesional lain dan 
kelompok masyarakat untuk mengurangi morbiditas, meningkatkan 
gaya hidup dan sehat 
lingkungan. (C2) 
Sikap 
CLO: Mahasiswa akan dapat menunjukkan sikap dengan kepekaan 
budaya 
berdasarkan prinsip etika dan aspek hukum keperawatan dalam 
memberikan 
layanan masyarakat (A1) 



CLO4: Mahasiswa akan dapat bekerja secara profesional menggunakan 
langkah-langkah dari 
proses komunitas dan implementasinya menggunakan proyek-proyek 
berbasis pembelajaran komunitas (A2) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
- Bagaimana berpikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga 
mereka 
dapat menghargai keberadaan hubungan dan kolaborasi antara 
sektor. 
- Penggunaan sains, teknologi, dan seni yang mereka pelajari untuk 
implementasi pembangunan. 
- Melakukan pengembangan & program pengembangan dengan 
komunitas yang didasarkan pada budaya kerja lokal. 
- sains dan teknologi dalam perencanaan dan implementasi 
pengembangan. 
- merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan pembangunan 
- Mengevaluasi program 

Bentuk Penilaian  1. DOPS (Pengamatan Langsung Keahlian Prosedural) 
2. CIR (Laporan Insiden Kritis) 
3. Laporan Kasus 
4. Portofolio 

Persyaratan Ujian  Persyaratan belajar dan ujian: 
1.! Peserta yang telah terdaftar wajib mengikuti tanya jawab sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. 
2.! Peserta diminta untuk menjaga ketertiban selama pembekalan. 
3.! Kehadiran peserta dalam pembekalan akan divalidasi oleh Satuan 

Tugas / Pengawas. 
4.! Buku panduan dan jurnal peserta harus diambil selama tanya jawab. 
5.! Peserta yang tidak ikut serta dalam pembekalan tidak memenuhi 

syarat untuk mengambil bagian dalam proses kegiatan KKN 
berikutnya dan dinyatakan untuk telah gagal. 

6.! Peserta yang tidak dapat hadir harus menyerahkan secara lisan atau 
dalam menulis ke Satuan Tugas. 

7.! Peserta KKN Profesi Kesehatan wajib hadir pertemuan dengan 
pengawas masing-masing. 

8.! Penilaian akhir pembekalan akan dilakukan oleh SATGAS KKN-
PK berdasarkan pedoman penilaian untuk Kesehatan KKN 
profesional 

9.! Peserta harus menghadiri acara rilis ke lokasi sesuai dengan jadwal 
yang ditentukan. 

10.!Peserta yang tidak bergabung dengan keberangkatan secara kolektif 
harus menyerahkan kepada Gugus Tugas dan di luar tanggung 
jawab Gugus Tugas 

11.!Peserta harus berada di lokasi untuk waktu yang ditentukan (8 
minggu). 

12.!Peserta diminta membuat struktur organisasi untuk posko, gant 
chart, absensi, Plan of Action (POA), dan Term of referensi (TOR). 

13.!Peserta melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab yang 
tinggi dan dedikasi serta hidup dan beradaptasi dengan kehidupan di 
lokasi 

14.!Peserta harus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat, 
badan / layanan pemerintah, dan pihak terkait. 

15.!Peserta harus mengenakan atribut dari Profesional Kesehatan Dan 
berpakaian rapi dan sopan saat melakukan kegiatan di lokasinya. 



16.!Peserta dilarang meninggalkan lokasi tanpa izin dari pengawas 
residen secara tertulis. 

17.!Peserta yang meninggalkan lokasi tanpa izin akan mendapatkan 
sanksi. 

18.!Peserta yang berada di lokasi <80% dinyatakan tidak lewat. 
19.!Peserta dengan masalah khusus, izin untuk meninggalkan lokasi 

hanya diberikan oleh Ketua Gugus Tugas. 
20.!Setiap peserta harus menjunjung tinggi nama baik almamater 

kegiatan di lokasi, tidak melakukan kegiatan politik praktis, 
tindakan tidak bermoral, dan kegiatan lain yang melanggar hukum. 

21.!Peserta tidak diizinkan untuk membuat perjanjian baik secara lisan 
dan secara tertulis atas nama lembaga KKN-PK Unhas dalam 
mencari sponsor / bantuan yang mengikat. 

22.!Peserta diminta untuk mencatat semua kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan program KKN Profesi Kesehatan di Puskesmas Jurnal 
Harian / Catatan yang diisi setiap hari dan ditandatangani oleh 
Kepala Desa / Lurah setiap minggu dan akan diperiksa oleh Kepala 
Desa Supervisor / Gugus Tugas saat berkunjung dalam melakukan 
pemantauan di lokasi KKN Profesional Kesehatan 

 
Bentuk pemeriksaan: 
DOPS 

Media yang 
digunakan  

N/A 
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