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KATA PENGANTAR 

 
Manual prosedur pelaksanaan PBP adalah pedoman 

dalam penyelenggaraan praktek profesi bagi mahasiswa di 
lingkungan Program Studi Kebidanan 

Tujuan ditetapkan manual prosedur pelaksanaan PBP 
adalah Menjamin pelaksanaan praktek profesi berjalan secara 
baik dan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran profesi di 
Program Studi Kebidanan. 

Manual prosedur pelaksanaan PBP akan selalu diperbarui 
sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta 
kebutuhan Mahasiswa. 
 
 

Malang, 6 juni 2011 
KPS,  
 
Ttd. 
 
dr. Mukhamad Nooryanto,SpOG 
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Tujuan Praktek Profesi 
 
1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan 

tanggung jawab bidan dalam pelayanan kebidanan di 
Rumah Sakit, Puskesmas maupun komunitas 

2. Membekali calon bidan agar memiliki wawasan, 
pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk 
melakukan pekerjaan sebagai bidan di Rumah Sakit, 
Puskesmas maupun komunitas. 

3. Meningkatkan dan melatih keterampilan komunikasi dan 
interaksi dengan berbagai profesional kesehatan lain di 
Rumah Sakit, Puskesmas maupun komunitas. 

4. Mempersiapkan calon bidan untuk memasuki dunia kerja 
sebagai tenaga bidan yang profesional. 

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan dan solusi 
masalah dalam kebidanan di Rumah Sakit, Puskesmas 
maupun komunitas. 

 
 
Definisi 
Praktek Profesi merupakan suatu bentuk penyelenggaraan 
pendidikan keahlian yang memadukan secara sistematis dan 
sinkron antara pendidikan teoritik yang meliputi program 
normative, adaptive dan productive dengan prakteknya untuk 
mencapai profesionalitas dalam keahliannya 
Pembimbing Lahan adalah pembimbing yang ada di lahan 
praktek baik di RS, Puskesmas maupun komunitas  
Pembimbing Institusi adalah pembimbing yang berasal di 
institusi universitas brawijaya 
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Pihak Terkait: 
1. Dekan 
2. Pembantu Dekan I 
3. Ka.TU 
4. Ka.Subag Akademik 
5. Ketua Program Studi 
6. Sekertaris Program Studi 
7. Dosen 
8. Institusi lahan praktek 
 
Dokumen/Formulir: 
1. Buku log mahasiswa 
2. Panduan praktek profesi 
3. MP. Pelaksanaan praktek profesi 
4. Formulir Daftar Hadir pembimbing institusi 
5. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa  

 
Prosedur : 

1. Kegiatan proses belajar praktek 
Kegiatan PBP dapat diikuti jika mahasiswa yang 
bersangkutan : 
1) Telah mempunyai tanda bukti pembayaran SPP 

dan kartu mahasiswa pada tahun akademis yang 
bersangkutan 

2) Telah mempunyai KRS yang telah disahkan oleh 
pembimbing akademis untuk semester yang 
bersangkutan 

3) Telah menyelesaikan MK akademis pada semester 
I-VII 

4) Setiap saat mengikuti PBP mahasiswa harus 
menandatangani daftar hadir yang harus 
diperiksa oleh pembimbing lahan 
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5) Daftar hadir harus diserahkan oleh pembimbing 
lahan pada pembimbing institusi setelah PBP 
berakhir  

2. Praktek profesi 
1) Kegiatan praktek profesi dilaksanakan sesuai 

jadwal pada semester yang telah ditentukan 
2) Sebelum PBP berjalan koordinator praktek profesi 

menyiapkan absensi, jadwal rotasi, buku log 
mahasiswa 

3) Kegiatan PBP di lahan menjadi tanggung jawab 
pembimbing lahan dan monitoring 
pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan 
verifikasi jasa pembimbing 

4) Pengisian daftar hadir mahasiswa tidak dapat 
dilakukan lagi jika daftar hadir telah diserahkan 
oleh pembimbing lahan kepada pembimbing 
insitusi 

3. Penanganan pembimbing lahan/institusi 
1) Apabila pembimbing berhalangan hadir harus 

memberitahukan pada koordinator pembimbing 
praktek secara lisan maupun tertulis 

2) Koordinator pembimbing dapat menawarkan 
pembimbing pengganti 

3) Pembimbing yang berhalangan hadir dapat 
mengganti jadwal bimbingan sesuai kesepakatan 
dengan mahasiswa 

4. Persiapan praktek 
1) Sebelum PBP dimulai koordinator pembimbing 

memberikan jadwal bimbingan pada masing-
masing pembimbing  
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2) Minimal 2 minggu sebelum PBP dimulai program 
studi mengadakan rapat persiapan praktek 
profesi 

3) Undangan disampaikan pada pembimbing lahan 
dan pembimbing institusi 

4) Agenda rapat disusun oleh koordinator 
pembimbing 

5) Persiapan buku daftar hadir mahasiswa akan 
dibagikan pada pembimbing perkelompok 

5. Penilaian 
Evaluasi dilakukan oleh 2 pembimbing yang terdiri 

dari 
• Evaluasi proses (KAP) meliputi : laporan 

pendahuluan kasus, laporan kasus harian 
(resume), pre-post conference, responsi kasus, 
ketrampilan prosedur klinik, penyuluhan dan 
laporan akhir asuhan kebidanan (bobot 75%) 

• Evaluasi akhir (KAP) meliputi : ujian kasus 
dengan manajemen asuhan kebidanan Varney 
(bobot 25%) 

• Evaluasi dilakukan oleh pembimbing institusi dan 
pembimbing lahan dengan bobot masing-masing 
100% kemudian dirata-rata 

• Batas score kategori lulus : 
1) A : 80-100 
2) B+ : 75-80 
3) B : 70-75 
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Alur Prosedur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pelaksanaan PBP 

Mahasiswa Yang 
Lulus Uji Panum 

Koordinator Pendidikan Profesi 

Koordinasi 

1. Kompetensi  
2. Laporan pendahuluan  
3. Pre dan post conference 
4. Ketrampilan klinik 
5. Seminar kelompok 
6. Ujian kasus akhir siklus 
 
 
 
 

Jadwal mahasiswa Profesi 

Evaluasi  

Lahan praktek 
• RS 
• Puskesmas 
• BPS 
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Penyusun  

 

1. Tri Novi Kurnia Wardani 
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