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SAMBUTAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MITRA RIA HUSADA
Bismillaahirohmaanirrohim
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh
Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
berkat rahmat dan hidayah-Nya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada
(SMRH) Jakarta dapat menerbitkan Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik
2019/2020.
Seiring dengan perjalanan waktu yang menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan
kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah, maka
penyempurnaan buku pedoman akademik sesuai dengan ketentuan merupakan satu
keharusan.
Buku pedoman akademik ini merupakan informasi umum dan panduan kepada mahasiswa
dalam menempuh seluruh proses akademik di SMRH sehingga mahasiswa dapat
memanfaatkan semua peluang yang ada untuk mengoptimalkan masa perkuliahan mereka
di SMRH. Pedoman akademik ini berlaku pada tahun akademik 2019/2020 (September
2019 – Agustus 2020) di seluruh Program Studi SMRH.
Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya
kepada seluruh tim penyusun buku pedoman akademik ini yang telah bekerja keras dalam
menyelesaikan tugasnya.
Semoga pedoman akademik ini mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan
pelayanan kepada mahasiswa di SMRH.
Wassalaamu’alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh.

Jakarta, September 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Mitra RIA Husada

Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG
Ketua
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
berkat rahmat dan hidayah-Nya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada
(SMRH) Jakarta dapat menerbitkan Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik
2019/2020.
Buku pedoman akademik merupakan panduan proses penyelenggaraan pendidikan pada
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMRH. Proses belajar mengajar merupakan
aktivitas paling dominan di lingkungan lembaga pendidikan pada umumnya, dan
perguruan tinggi pada khususnya. Buku pedoman akademik berisi profil SMRH, informasi
layanan administrasi akademik, layanan penyelenggaraan pendidikan, tata tertib,
informasi kemahasiswaan, struktur kurikulum seluruh program studi, serta informasi
pendukung pendidikan secara lengkap yang wajib diketahui oleh sivitas akademika
SMRH khususnya mahasiswa.
Menyadari bahwa keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar terkait dengan banyak
aspek, diperlukan suatu acuan yang terstandar di berbagai aspek tersebut. Dengan tetap
menyadari kekurangannya buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi salah satu
sumber acuan minimal yang dapat dipakai di dalam keseluruhan rangkaian aktivitas
belajar mengajar.
Buku pedoman ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait dengan
pelaksanaan belajar mengajar. Oleh karena itu, dengan telah disahkannya buku
pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen, mahasiswa, dan
karyawan mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di
buku pedoman ini.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, kami sampaikan
terima kasih, semoga buku ini dapat mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan dan
pelayanan kepada mahasiswa di SMRH.

Jakarta, September 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Mitra RIA Husada

Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG
Ketua
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LAMBANG DAN URAIAN

Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada (SMRH) Jakarta adalah
lambang lembaga lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan yang berbentuk oval dengan
tiga sudut lengkung lembut. Di dalam tiga sudut lengkung terdapat gambar ibu berwarna
navyblue memeluk anak berwarna biru benhur.
Makna lambang STIKes MRH adalah sebagai berikut :
1. Tiga sudut lengkung melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi : pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan global dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak dan masyarakat.
2. Gambar ibu memeluk anak melambangkan kasih sayang dan kesejahteraan keluarga
sebagai inti dari kesejahteraan masyarakat.
3. Warna navyblue melambangkan ketegaran seorang ibu.
4. Warna biru benhur melambangkan kasih sayang dan ilmu pengetahuan.
5. Tulisan M1TRA R1A HUSADA dengan angka 1 menggantikan huruf “I”, yang terletak
mengitari bagian bawah lambang mengandung makna semangat menjadikan SMRH
menjadi nomor satu dalam bidangnya.
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BAB I
PROFIL SMRH
A. Sejarah Singkat
Didorong oleh niat luhur untuk membantu pemerintah dalam penyediaan tenaga
kesehatan di bidang kesehatan ibu, bayi dan anak, pengurus Yayasan Karya Bhakti RIA
Pembangunan (YKBRP) sebuah yayasan yang didirikan tgl 26 April 1978, yang pada
saat itu dipimpin oleh Ibu Hj. Nani Hamzah Haz, mengajukan gagasan untuk mendirikan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes). Misi yang diembankan kepada Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan itu adalah menghasilkan tenaga ahli di bidang kesehatan yang
profesional, berkarakter serta berkompetensi tinggi dalam menangani masalah-masalah
kebidanan dan kesehatan masyarakat di Indonesia.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, pengurus YKBRP mendirikan MITRA RIA
HUSADA, sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan berlokasi di Balai Bina Kerta Raharja
Karya Bhakti RIA Pembangunan, Jalan Karya Bhakti No.3 Cibubur Jakarta Timur.
Pada tahap awal, YKBRP menjalin kerjasama dengan Yayasan Pendidikan Kesehatan
Indonesia (YAPKINDO), berdasarkan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Akte
Notaris Achmad Abid, SH No. 8 tanggal 29 Oktober 2003, dan disempurnakan melalui
Akta Notaris Euis Widari, SH Nomor 1 tanggal 6 Juli 2005 dan Akta Notaris Euis Widari,
SH Nomor 4 tanggal 13 Desember 2006. Kerjasama tersebut berakhir pada 27 Februari
2013 dan sejak 1 Maret 2013 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada (SMRH)
secara penuh dimiliki dan dikelola oleh Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan
(YKBRP) sebagai Badan Penyelenggara (BP).
Izin operasional SMRH adalah berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 207/D/0/2004
tanggal 30 Desember 2004. Izin pendirian tersebut pada awalnya atas nama
YAPKINDO. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 33/D/O/2006
izin tersebut kemudian dikoreksi dan diberikan kepada YKBRP. Pengalihan tersebut
dikuatkan melalui Akta Notaris Euis Widari, SH Nomor 23 tanggal 17 Desember 2005.
B. Landasan Hukum
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2014, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi
Program Studi.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 12 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 26 Tahun 2016
tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 100 Tahun 2016
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 01 Tahun 2017
tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus
Utama Perguruan Tinggi.
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 59 Tahun 2017
tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan
Perguruan Tinggi Luar Negeri.
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 15 Tahun 2017
tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 33 Tahun 2018
tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.
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24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 59 Tahun 2018
tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara
Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 50 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 51 Tahun 2018
tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
27. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000
Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa
28. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 207/D/0/2004 tanggal 30
Desember 2004, tentang ijin penyelenggaraan Program – Program Studi dan
Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra RIA Husada Jakarta,
diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Indonesia (YAPKINDO) di
Cibubur – Jakarta.
29. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 33/D/0/2006 tanggal 09 Maret
2006, tentang Alih Kelola Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra
RIA Husada di Cibubur Jakarta dari Yayasan Pendidikan Kesehatan Indonesia
(YAPKINDO) kepada Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan (YKBRP) di Jakarta.
30. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1880/D/T/2006 tanggal
06 Juni 2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Bidan Pendidik (DIV) pada
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada Jakarta.
31. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 278/KPT/I/2018, tanggal 21 Maret 2018 tentang Perubahan Nama Program
Studi Bidan Pendidik program Diploma Empat menjadi Program Studi Kebidanan
program Sarjana Terapan Kebidanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA
Husada Jakarta.
32. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 408/KPT/I/2019, tanggal 20 Mei 2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi
Pendidikan Profesi Bidan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada
Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan.
33. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 493/KPT/I/2019, tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencabutan Izin Pembukaan
Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat pada Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Mitra RIA Husada Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya
Bhakti RIA Pembangunan.
34. Surat Keputusan BAN-PT No. 592/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015, tentang Nilai dan
Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Kesehatan Masyarakat
SMRH.
35. Surat Keputusan BAN-PT No. 250/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/IV/2015, tentang Nilai
dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-IV, Bidan Pendidik
SMRH.
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36. Surat Keputusan LAM-PT Kes No.0144/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015, tentang Status,
Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan SMRH.\

C. Dasar dan Azas, Visi, Misi dan Tujuan
1. Dasar dan Azas
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada (SMRH) Jakarta berazaskan
Pancasila dan berdasarkan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan
perubahan – perubahannya.
2. Visi
Menjadi lembaga pendidikan kesehatan yang menghasilkan lulusan yang kompeten,
khususnya unggul dalam manajemen dan pelayanan kesehatan sehingga mampu
bersaing di tingkat nasional dan regional pada tahun 2025.
3. Misi
a. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berbasis pada pengetahuan, nilainilai etik yang bermartabat dan keterampilan yang handal menuju kompetensi
manajerial dan pelayanan kesehatan yang paripurna.
b. Menyelenggarakan penelitian dalam upaya memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan yang pemanfaatannya mudah di akses, meliputi bidang perilaku
dan kesehatan masyarakat.
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi
penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan derajat
kesehatan, kesejahteraan dan perilaku masyarakat.
4. Tujuan
a. Membentuk lulusan berkarakter yang memiliki kompetensi, kepemimpinan dan
kewirausahaan yang berdasar pada pola pikir ilmiah.
b. Mengembangkan institusi yang sehat, yang memiliki peta jalan (road map),
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
dan melakukan pelaporan PDPT secara teratur.
c. Mengembangkan SDM yang transparan, kredibel, akuntabel, bertanggung jawab
dan adil yang unggul dan profesional serta loyal terhadap SMRH.
d. Memaksimalkan manfaat keberadaan SMRH untuk masyarakat sekitar.
e. Menghasilkan berbagai penelitian yang inovatif dalam rangka pengembangan
IPTEK dalam bidang kesehatan.
5. Sasaran
a. Pendidikan
1) Semua mahasiswa pada akhir semester 2 diharapkan telah memiliki karakter
yang dikehendaki dengan capaian 100%.
2) Semua lulusan diharapkan telah memiliki kompetensi sesuai dengan
keilmuannya dengan capaian 100%.
3) Semua mahasiswa pada akhir semester 5 (D-III & S1) diharapkan mampu
berinteraksi di masyarakat dengan capaian 100%.
4) Setiap akhir semester genap road map dan RKA untuk tahun berikutnya
sudah siap dengan capaian 100%.
5) Pelaporan PDPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dengan capaian 100%.
b. Penelitian
1) Setiap dosen melakukan penelitian perseorangan atau kelompok sekurang –
kurangnya satu kali setiap tahun dengan capaian 100%.
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2) Melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa sekurang – kurangnya satu
kali setiap tahun dengan capaian 100%.
3) Berhasil dalam seleksi mendapatkan dana hibah untuk penelitian baik di
dalam dan di luar negeri.
c. Pengabdian kepada Masyarakat
1) Setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik secara
perseorangan atau kelompok sekurang – kurangnya satu kali setiap tahun
dengan capaian 100%.
2) Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa
sekurang – kurangnya satu kali setiap tahun dengan capaian 100%.
3) Melakukan kerjasama dengan Instansi lain dalam bidang kesehatan.
4) Melakukan kerjasama dengan Instansi kesehatan lain di dalam dan di luar
negeri.
D. Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan (YKBRP)
PEMBINA
Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Anggota

PENGAWAS
Ketua
Anggota

PENGURUS
Ketua Umum
Ketua I
Ketua II
Ketua III
Sekretaris Umum
Sekretaris I
Sekretaris II
Bendahara Umum
Bendahara I
Staf Ahli

: Prof. Dr. Haryono Suyono
: Dra. Krisnina Akbar Tandjung, M.Si
: Ratih Siswono Yudohusodo, SH
: Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsyah
Suryati Roesmin Nujadin
Roosminnie Emil Salim
Suhardani Bustanil Arifin
Sri R. Harmoko
Etty Mar’ie Muhammad, SH
Dra. Rini Giri Suseno, Apt.
: Wiwik Zakiah M. Basyuni
: Dra. Siti Zainab
Dra. Andi Isma Riskiah
Efin Soehada, SE., M.Si
Sri Rahayu Kuswatiningsih, SH., MH., M.Kn.
Achraini Fezriana
: Milangoni Subiakto
: Dr. Tumbu Astiani Ramelan
: Dra. Erna Sambuaga
: Taty Hendropriyono, SIP
: Dr. Sri Redjeki Syaukat
: Ir. Sri Agustini Prakosa
: Amelia F. Salim Setiawan
: Dr. Sri Kusumo Amdani, Sp.A (K), M.Sc
: DR. Ir. Pigoselpi Anas, M.Si
: Ir. Ida Ismail Nasution, MBA

UNIT STW KARYA BHAKTI
Direktur
: Dr. Tumbu Astiani Ramelan
Wakil Direktur
: Sulityani, SH
Sekretaris
: Ir. Dina Aviana
Bendahara
: Dra. Astuti R. Ariwibowo
Wakil Bendahara
: Taty Hendropriyono, SIP
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UNIT BPKW DAN PAUD
Direktur
Wakil Direktur I
Wakil Direktur II
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara

: Dra. Erna Sambuaga
: Amelia F. Salim Setiawan
: Gia Hestari Wimboyono
: Drg. Mirah Amiria Arismunandar
: Nowanti Esti Sumiwi
: Nur Mustopadidjaya
: Nita Seno Adji

UNIT STIKES MITRA RIA HUSADA
Direktur
Wakil Direktur Bid. Akademik
Wakil Direktur Bid. Non Akademik
Sekretaris
Bendahara

: Milangoni Subiakto
: Dr. Sri Kusumo Amdani, Sp.A (K), M.Sc
: Ir. Ida Ismail Nasution, MBA
: Ir. Sri Agustini Prakosa
: Atik Adiati

E. Organisasi SMRH
BADAN PENYELENGGARA
Direktur
Wakil Direktur Bid. Akademik
Wakil Direktur Bid. Non Akademik
Sekretaris
Bendahara
BADAN PELAKSANA
Ketua SMRH
Waket I Bidang Akademik
Waket II Bidang Non Akademik
Waket III Bidang Kemahasiswaan
& Alumni
Ketua SPMI
Kepala Urusan Kerjasama
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat

: Milangoni Subiakto
: Dr. Sri Kusumo Amdani, Sp.A (K), M.Sc
: Ir. Ida Ismail Nasution, MBA
: Ir. Sri Agustini Prakosa
: Atik Adiati

:Dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG
: Imelda Diana M, SST., SKM., M.Keb
: Dra. Ninin Nirawaty, MEd.PA
: Emilia, S.SiT., M.KM

: Lisa Trina Arlym, SST., M.Keb
: Dr. Rusdi S. Ridwan, MPH
: Dr. Dina Martha Fitri, S.SiT., MPd

PROGRAM STUDI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Ketua
: Dr. Kusdinar Achmad, MPH
Sekretaris
: Erny Elviany S, S.Pi., M.Si
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
Ketua
: Nurulicha, S.ST., M.Keb
Sekretaris
: Yulia Herawati, S.SiT., M.KM
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
Ketua
: Yocki Yuanti, S.SiT., S.Pd., M.Kes
Sekprodi
: Nurhidayah, S.SiT., M.KM
Kabag Akademik
Kabag Laboratorium
Kabag Praktek Lapangan

: Yulita Nengsih, S.SiT., M.Kes
: Eka Maulana N, S.SiT., M.KM
: Tiurlan Yunetty S., SKM., MM., M.Kes

Kabag Keuangan
Kabag Umum

: Yongki Awriza, SE
: M. Alfian, AM.d
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Kabag SDM
Kabag Humas/Marketing
Kabag Perpustakaan
Kabag ICT

: M. Sofi, S.Kom
: Siti Khodijah, S.Pdi., M.Si
: Tati Herawati, SIP
: Plt. M. Sofi, S.Kom

Kabag Kemahasiswaan
: Nina Tresnayanti, S.SiT., M.Kes
Kabag Bimbingan & Konseling : Sunarti, S.SiT., MM., M.Kes
Kabag Bimbingan Karir & Alumni : Diena Soefiana, S.SiT., MM., M.Kes
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BAB II
LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK
A. Ketentuan Umum
1. Layanan administrasi akademik adalah layanan administratif yang diberikan kepada
mahasiswa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar
2. Registrasi mahasiswa adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa aktif
pada semester yang bersangkutan
3. Pengunduran diri mahasiswa adalah hak mahasiswa untuk tetap tidak mengikuti
segala bentuk kegiatan akademik dengan SK Ketua SMRH
4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah identitas resmi mahasiswa yang dikeluarkan
oleh Ketua sampai batas studi ditentukan.
5. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi pada semester
tertentu.
6. Mahasiswa Non Aktif adalah mahasiswa yang berhenti sementara dari segala
kegiatan akademik dalam tenggang waktu tertentu dengan ijin ketua program Studi
7. Mahasiswa Drop Out adalah mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi karena
tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal indeks prestasi kumulatif dan melebihi
batas masa studi yang ditentukan.
B. Penerimaan Mahasiswa dan Persyaratan Penerimaan
1. Pendahuluan
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di SMRH dimulai dari proses rekruitmen dengan
mengisi formulir pendaftaran, membayar biaya pendaftaran, dan dilanjutkan dengan
seleksi tes tulis, wawancara, khusus bagi calon mahasiswa baru Prodi Kebidanan
diwajibkan mengikuti tes kesehatan. Selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus
seleksi diwajibkan untuk registrasi ulang dan melunasi biaya semester awal.
Mahasisiwa baru diwajibkan untuk mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB) sebagai proses adaptasi terhadap lingkungan yang baru
dan sebagai bekal untuk keberhasilan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
PKKMB juga harus berlangsung dalam suasana hangat dan menghindari adanya
kekerasan fisik.
2. Tujuan
PKKMB bertujuan melakukan pembinaan idealisme, penguatan cinta tanah air, dan
kepedulian terhadap lingkungan, menciptakan generasi yang berkarakter religius,
nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. (Permenristekdikti, 2019)
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan PKKMB di SMRH dilaksanakan satu minggu sebelum pelaksanaan
perkuliahan dimulai. Dalam PKKMB dilaksanakan kegiatan antara lain :
a. Pengenalan jajaran badan pelaksana, badan penyelenggara serta seluruh dosen
dari setiap prodi
b. Pemberian materi dari organisasi IBI dan IAKMI terkait etika profesi
c. Peningkatan kesadaran bela negara dg pemberian materi dari Skadik 504 tentang
bela negara dan cinta tanah air.
d. Pengenalan organisasi kemahasiswaan dan lingkup kemahasiswaan oleh waket
III
e. Pemaparan materi tentang lingkup akademik dari kepala bagian akademik
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f.

Pemaparan materi terkait penelitian dan jurnal di SMRH dari kepala bagian
UPPM
g. Pemaparan materi dari ketua BEM tentang struktur organisasi BEM , HMKM,
HMKB dan UKM yg ada di SMRH
h. Pengenalan kampus
i. Promosi kegiatan ekstra kulikuler dan penelusuran minat dan bakat
mahasiswa baru
j. Pemberian materi dari BNN Polri tg penanggulanngan narkoba. Anti narkoba,
rafikalisme dan antibterorisme
4. Sumber Dana
Sumber dana PKKMB diambil dari biaya orientasi kampus yang sudah ditetapkan
oleh SMRH.
C. Registrasi Mahasiswa
1. Ketentuan Umum
a. Registrasi mahasiswa diadakan setiap awal semester sesuai kalender akademik
b. Registrasi mahasiswa dilaksanakan 1 – 2 minggu sebelum kegiatan perkuliahan
dimulai.
c. Registrasi Administrasi adalah pendaftaran diri mahasiswa untuk memperoleh
status sebagai mahasiswa terdaftar pada SMRH dan untuk memperoleh kartu
mahasiswa.
d. Registrasi Akademik adalah pendaftaran mahasiswa yang telah mengadakan
registrasi administrasi agar mendapatkan haknya memperoleh pelayanan
akademik seperti bimbingan akademik, perkuliahan, praktikum, praktek belajar
lapangan (PBL) dan menggunakan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan,
komputer dan internet.
2. Ketentuan registrasi Mahasiswa Baru
a. Pendaftaran
Setiap calon mahasiswa SMRH, diwajibkan mengisi formulir pendaftaran
dengan melampirkan :
1) Foto copy ijazah dan trankrip nilai yang telah dilegalisir masing – masing 1
lembar
2) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 (masing – masing sebanyak 2
lembar)
3) Foto copy KTP dan Akte Lahir masing – maisng 1 lembar
4) Surat keterangan tidak dalam keadaan hamil dan surat pernyataan kesediaan
(bermaterai) untuk tidak hamil selama masa studi, untuk calon mahasiswa
Prodi D-III Kebidanan.
5) Surat izin belajar dari atasan langsung bagi calon mahasiswa yang sedang
bekerja
6) Surat keterangan bebas Narkoba
7) Surat pernyataan bersedia tidak diluluskan apabila belum memiliki STR atau
Serkom bagi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Non reguler.
b. Seleksi Calon Mahasiswa Baru
Calon mahasiswa baru diwajibkan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru (PMB) yang meliputi Tes Tulis (TPA dan Bahasa Inggris),
wawancara dan kesehatan (khusus Program Studi Kebidanan)
c. Nilai Batas Lulus
SMRH menetapkan ketentuan nilai batas lulus dalam seleksi ujian tulis calon
mahasiswa baru.
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d. Pengumuman
Pengumuman hasil seleksi dilakukan 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
e. Daftar Ulang
Daftar ulang dilakukan setelah dinyatakan lulus dengan batas waktu 1 (satu)
minggu setelah pengumuman hasil seleksi.
3. Ketentuan Registrasi Mahasiswa Pindahan
Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang melanjutkan studi pada Program Studi
S-1 Kesehatan Masyarakat, Profesi Bidan, Sarjana Terapan Kebidanan atau D-III
Kebidanan karena pindah dari perguruan tinggi lain.
Syarat dan ketentuan untuk mahasiswa pindahan adalah:
a. Mengikuti prosedur pendaftaran mahasiswa baru
b. Mengajukan surat permohonan untuk pindah ke SMRH
c. Melampirkan Kartu Hasil Studi yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi
asal.
d. Memberikan Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal
e. Dinyatakan lolos dalam proses telaah berkas oleh Prodi dan Bagian Akademik
SMRH
f. Dinyatakan lulus dari tes tertulis/ujian tentang mata ajaran yang dinilai kurang,
pada proses telaah berkas.
g. Dinyatakan memenuhi persyaratan dalam wawancara
h. Khusus untuk program studi D-III Kebidanan, tidak menerima mahasiswa
pindahan pada semester 1, 2 dan 6.
i. Setelah diterima menjadi mahasiswa SMRH, yang bersangkutan diwajibkan
menyelesaikan administrasi keuangan.
Selanjutnya, yang bersangkutan akan mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS)
Konversi di mana nilai-nilai dari Perguruan Tinggi lama telah dikonversi dengan
penyetaraan nilai yang berlaku di Program Studi, dan mendapatkan pengesahan dari
Ketua Program Studi dan Waket I serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua
SMRH.
4. Ketentuan Registrasi Ulang (Registrasi Mahasiswa lama)
Setiap semester mahasiswa wajib melaksanakan dua macam her-registrasi :
a. Registrasi Administrasi Keuangan, yaitu pendaftaran diri dengan melunasi biaya
yang wajib dipenuhi, agar mahasiswa secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa
SMRH.
b. Registrasi Administrasi Akademik, yaitu melaporkan diri ke Bagian Akademik agar
dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Registrasi Akademik
dilaksanakan setelah Registrasi Administrasi Keuangan diselesaikan.
Syarat dan Prosedur Registrasi Ulang :
a. Mahasiswa aktif
1) Mengisi formulir registrasi ulang
2) Melampirkan bukti pembayaran uang kuliah
3) Mengisi Kartu Rencana Studi ( KRS )
4) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa ( KTM )
b. Mahasiswa yang terputus studinya, baik karena cuti dengan izin maupun cuti
tanpa izin
1) Mengisi formulir registrasi ulang
2) Melampirkan bukti pembayaran uang kuliah selama cuti/ cuti tanpa izin
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3) Melampirkan bukti pembayaran uang kuliah semester yang diikuti
4) Mengisi Kartu Rencana Studi ( KRS )
5) Menyerahkan Fotocopy surat keterangan cuti (bagi yang cuti dengan izin) dari
Program Studi
6) Bila mahasiswa yang cuti akademik tanpa izin harus mengajukan permohonan
kembali kepada Ketua program studi
7) Mahasiswa yang terdaftar pada setiap semester ditetapkan melalui surat
penetapan sebagai peserta didik oleh Ketua SMRH.
8) Sanksi bagi yang terlambat registrasi, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan
akademik.
D. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
Prosedur penerbitan KTM adalah :
1. Melakukan registrasi sebagai mahasiswa.
2. Mengisi biodata mahasiswa.
3. Mengumpulkan foto
4. Bagian akademik melakukan proses pembuatan KTM
5. Bagi mahasiswa yang kehilangan KTM :
a. Mengajukan permintaan pembuatan KTM dengan mengisi formulir dan
melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian, serta bukti pembayaran
pembuatan KTM.
b. Program studi mengajukan usulan pengganti KTM ke bagian Akademik.
E. Pengunduran Diri
Prosedur pengunduran diri sebagai mahasiswa SMRH adalah :
1. Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua SMRH melalui Kaprodi
dengan menyebutkan alasan pengunduran diri dan bermaterai serta melampirkan
KTM Asli.
2. Mahasiswa menyelesaikan administrasi keuangan dan kewajiban lainnya
(perpustakaan, laboratorium)
3. Kaprodi mengusulkan penerbitan SK pengunduran diri melalui Waket I ditujukan
kepada Ketua SMRH.
4. Prodi memberikan KHS sesuai dengan masa studi yang ditempuh.
F.

Mahasiswa Non Aktif
1. Prodi mengirimkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa non aktif untuk
melakukan registrasi setelah masa non aktif berakhir.
2. Prodi mengusulkan Surat Keputusan penetapan mahasiswa aktif kepada Ketua
SMRH melalui Waket I.

G. Drop Out Mahasiswa
Pada setiap akhir semester Genap dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan
akademik untuk menilai kelayakan mahasiswa dapat melanjutkan studi atau
menyelesaikan studi. Mahasiswa yang dinilai tidak memenuhi persyaratan melanjutkan
studi berdasarkan data akademik dinyatakan putus kuliah atau drop out (DO).
Prosedur layanan administrasi untuk mahasiswa yang DO adalah :
1. Kaprodi melalui Waket I mengirimkan usulan mahasiswa yang dinyatakan DO
kepada Ketua SMRH dengan melampirkan berita acara hasil rapat evaluasi akhir
semester, resume proses bimbingan akademik dan nilai semester.
2. Mahasiswa mempunyai hak mendapat salinan SK Ketua SMRH tentang Drop Out
dan surat keterangan pernah kuliah pada program studi.
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BAB III
LAYANAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK
A. Ketentuan Umum
Sistem penyelenggaraan proses belajar mengajar menggunakan sistem paket dengan
mengacu Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi Pasal 16 ayat 1 :
Jenjang Pendidikan
Diploma III Kebidanan
Sarjana Terapan Kebidanan
Sarjana Kesehatan Masyarakat
Program Profesi Bidan

Masa Studi
(Paling lama-thn)
5
7
7
3

Beban SKS
(Paling sedikit)
108
144
144
24

B. Kalender Akademik
1. Kalender akademik SMRH adalah suatu ketentuan yang mengatur penyelenggaraan
pendidikan bagi semua Program Studi dalam lingkungan SMRH untuk satu tahun
akademik agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Satu tahun akademik terbagi menjadi 2 (dua) semester, yaitu: semester ganjil dan
semester genap.
Kalender akademik antara lain memuat jadwal kegiatan akademik yang
meliputi :
a. Pendaftaran ulang mahasiswa baru (Registrasi) dan lama (Her Registrasi)
b. Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
c. Pengisian dan Penyerahan Kartu Rencana Studi (KRS)
d. Kuliah, Praktikum (laboratorium/lapangan/klinik)
e. Minggu Tenang
f. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Pekan Kreatifitas
Mahasiswa
g. Remedial
h. Libur Semester
i. Yudisium
j. Kegiatan Wisuda, Capping Day (Program Studi D-III Kebidanan dan Sarjana
Terapan Kebidanan Reguler)
k. Libur Nasional
2. Kegiatan Akademik pada SMRH dilaksanakan berpedoman pada Kalender Akademik
SMRH Tahun Akademik 2019/2020.
3. Kalender Akademik ditetapkan untuk setiap Tahun Akademik melalui SK Ketua
SMRH.
4. Penjabaran kegiatan akademik di Program Studi disusun oleh Kaprodi, sesuai
dengan Kalender Akademik SMRH.
C. Rencana Studi Semester
Setiap awal semester mahasiswa yang telah melakukan registrasi, wajib mengikuti
rencana kegiatan akademik yang tertuang dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
Pengajuan rencana kegiatan akademik dilakukan secara langsung di bagian akademik,
kecuali apabila dalam semester sebelumnya terdapat mata kuliah / praktikum / praktek
klinik yang belum diselesaikan.
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Ketentuan pengisian rencana kegiatan akademik sebagai berikut :
1. Mahasiswa baru
a. Lulus seleksi PMB
b. Telah melakukan registrasi ulang
c. Pengisian KRS dilakukan langsung di bagian akademik
2. Mahasiwa lama
a. Telah melakukan registrasi ulang
b. Pengisian dilakukan langsung di bagian akademik.
D. Perkuliahan
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)
a. Sistem Kredit Semester menggunakan sistem paket.
Satuan Kredit Semester (SKS) adalah Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang
menyatakan beban studi mahasiswa, beban tugas dosen, beban penyelenggara
program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit. Semester merupakan
satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya program dalam suatu jenjang
pendidikan.
Satu semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama
paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian
akhir semester (SN Dikti, 2015). Penyelenggaraan pendidikan dalam satu
semester terdiri diri kegiatan-kegiatan kuliah, praktikum, kerja lapangan dan
bentuk-bentuk kegiatan lain yang disertai nilai keberhasilannya.
b. Sistem Kredit Semester
SMRH menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan sistem kredit
semester.
Satuan Kredit Semester (sks) adalah satuan bobot studi di setiap mata kuliah,
satuan yang digunakan untuk menyatakan :
1) Besarnya beban studi mahasiswa.
2) Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
3) Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu
program, baik program semesteran maupun program lengkap.
4) Besarnya usaha untuk penyelenggaraan pendidikan bagi perguruan tinggi
khususnya bagi dosen/tenaga pengajar.
Satu sks berarti 170 menit kegiatan belajar mahasiswa/minggu selama 1 (satu)
semester pada proses perkuliahan berupa tatap muka, tugas terstruktur dan
tugas mandiri.
c. Beban Studi Semester
Beban studi mahasiswa disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ditentukan.
Jumlah sks untuk semua Program Studi setiap semesternya maksimal 24 sks,
kecuali tahun pertama akademik maksimal 20 sks.
d. Beban Studi Kumulatif
Masa Studi diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Perhitungan masa studi yang ditetapkan termasuk cuti akademik.
2) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal
yang telah ditetapkan, dinyatakan gagal (drop out).
3) Apabila Kartu Hasil Studi (KHS) pada Semester I menunjukkan nilai kurang
(<2,76), maka mahasiswa tersebut dapat mengikuti kuliah di Semester
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selanjutnya dengan status percobaan. Namun bila pada semester berikutnya
masih tetap menunjukkan nilai kurang dan minat yang rendah, maka
mahasiswa tersebut dianjurkan untuk mengundurkan diri.
e. Bentuk pembelajaran

1) Kegiatan Kuliah
1 (satu) SKS kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi tiap
minggu selama satu semester dengan bentuk pembelajaran kuliah,
responsi dan tutorial, mencakup :
a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu
per semester;
b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (lima puluh) menit per
minggu per semester; dan
c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per
semester.

2) Kegiatan Seminar, Diskusi dan Pembelajaran lain
Harga 1 (satu) sks kegiatan seminar dan diskusi atau bentuk pembelajaran
lain yang sejenis, mencakup :
a) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per
semester; dan
b) Kegiatan belajar mandiri 70 (enam puluh) menit per minggu per
semester.

3) Kegiatan Praktikum, praktik lain dan bentuk lain
1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio,
praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per
semester.
E. Ucap janji (Bagi Prodi D-III Kebidanan dan Sarjana Terapan Kebidanan)
1. Pengertian
Ucap janji merupakan kegiatan seremonial yang dilakukan mahasiswi kebidanan
untuk diambil sumpahnya setelah mengikuti kegiatan perkuliahan selama 1 (satu)
semester. Dalam upacara ucap janji mahasiswi dipasangkan kap dan berikrar
sumpah sebagai mahasiswi kebidanan.
2. Tujuan
a. Memberikan kesiapan pada mahasiswa sebelum melaksanakan proses belajar
mengajar di lapangan yang berhubungan langsung dengan klien.
b. Memberikan kesiapan psikologis pada mahasiswa
c. Menanamkan pada mahasiswa agar dapat bekerja secara profesional
d. Menanamkan rasa cinta mahasiswa terhadap almamater dan profesinya.
3. Sasaran dan Waktu Pelaksanaan
a. Mahasiswi Prodi D-III Kebidanan yang telah menyelesaikan proses belajar
Semester 1 (satu).
b. Mahasiswi prodi Sarjana Terapan Kebidanan yang telah menyelesaikan proses
belajar Semester 1 (satu).
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4. Naskah janji Mahasiswa
Bunyi naskah janji mahasiswa adalah sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEBIDANAN
STIKes MITRA RIA HUSADA
JAKARTA
Kami, Mahasiswa Kebidanan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada,
Selaku warga negara Indonesia yang berjiwa PANCASILA,
Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Berjanji :
1. Akan menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dengan jujur, setia dan taat
terhadap peraturan pendidikan serta menjauhkan diri dari tindakan yang tidak
terpuji.
2. Akan belajar dengan sungguh – sungguh guna meningkatkan Pengetahuan dan
ketrampilan, agar mampu memberikan pelayanan Kebidanan yang kompeten.
3. Akan menghayati dan mengamalkan Kode Etik Profesi secara bermartabat dan
mempertahankan kehormatan profesi serta nama baik almamater.
4. Akan menghormati dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, menjaga
kerahasiaan pasien dan keluarganya.
5. Akan senantiasa mendahulukan kepentingan pasien diatas kepentingan pribadi
dan tidak akan membedakan kedudukan sosial, ekonomi, suku bangsa dan
agama
6. Akan selalu berupaya menghargai dan menjalin kerjasama dengan sesama
tenaga kesehatan lainnya berdasarkan keilmuan dan persaudaraan yang tulus.
F.

Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa
Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses
dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
sebagai rujukan yang tertuang dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
1. Prinsip penilaian
Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan
transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
a. Prinsip edukatif
Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar memperbaiki
perencanaan, cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
b. Prinsip otentik
Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa pada saat proses pembelajaran yang berlangsung.
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c. Prinsip objektif
Merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara
dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang
dinilai.
d. Prinsip akuntabel
Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria
yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
e. Prinsip transparan
Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannyadapat diakses oleh
semua pemangku kepentingan.
2. Teknik dan instrumen penilaian.
a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes
lisan dan angket.
b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan / atau
penilaian hasil dalam bentuk fortofolio atau karya desain.
c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
d. Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus
dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan
instrumen penilaian.
e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen
penilaian yang digunakan.
3. Mekanisme dan prosedur penilaian
a. Mekanisme penilaian terdiri atas :
1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria,
indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan
rencana pembelajaran.
2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen,
kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilian.
3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil
penilaian kepada mahasiswa; dan
4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara
akuntabel dan transparan.
b. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas
atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai
akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui
penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4. Pelaksanaan penilaian
Pelaksanaan penilaian untuk mahasiswa dilakukan melalui Ujian Tengah Semester
(UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan khusus Program Studi D-III Kebidanan
dilakukan Ujian Akhir Program (UAP). Pelaksanaan penilaian sesuai dengan
rencana pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen pengampu atau tim dosen
pengampu yang disetujui oleh Kaprodi.
a. Pelaksanaan evaluasi dan proses perkuliahan diatur sebagai berikut :
1) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, praktikum dan praktik
klinik/lapangan dengan memperhatikan ranah afektif, kognitif dan
psikomotorik yang dikelola oleh Prodi sehingga menghasilkan mahasiswa
yang kompeten dan profesional.
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2) Nilai akhir semester terdiri dari komponen quiz 10%, tugas 20% (tugas
terstruktur dan praktikum), Ujian Tengah Semester 30%, dan Ujian Akhir
Semester 40%.
3) Mata Kuliah yang disertai praktik, perhitungan nilai akhir diperoleh 40% nilai
teori dan 60 % nilai praktik.
4) Nilai batas lulus ujian tulis bagi mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan
adalah B (68 -79). Bagi mata kuliah riset dan pengembangan adalah C (56 –
67).
5) Nilai batas lulus pada ujian praktik adalah 76.
b. Syarat mengikuti Ujian Akhir Semester
1)
2)
3)
4)

Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berlangsung.
Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan.
Mahasiswa mengambil nomor kartu ujian di bagian keuangan.
Memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 75 % kegiatan kuliah,
jika kehadiran 50-74% diperbolehkan mengikuti ujian setelah menyelesaikan
penugasan dari dosen yang bersangkutan.
5) Mahasiswa tidak terkena sanksi akademik.
c. Ujian Tugas Akhir
Untuk mengakhiri studi mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan
penulisan laporan tugas akhir yang ruang lingkupnya sesuai dengan pohon
penelitian prodi masing – masing. Ketentuan (secara detail dituangkan pada
pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) baik untuk Tugas Akhir mahasiswa
Diploma III dan Skripsi untuk mahasiswa S1 Kesmas, Profesi Bidan, Diploma IV
pada masing-masing Prodi) :
1) Persyaratan menempuh Ujian Tugas Akhir :
a) Telah menyelesaikan seluruh tugas dan lulus ujian semester yang telah
dipersyaratkan dalam kurikulum.
b) Telah menyelesaikan persyaratan administrasi yang berlaku pada institusi
yang bersangkutan.
c) Masih dalam waktu studi maksimal .
d) Telah menyusun dan menulis laporan tugas akhir dan dinyatakan layak
uji oleh pembimbing.
2) Persyaratan Penguji Ujian Tugas Akhir:
a) Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap sesuai bidang keahliannya.
b) Praktisi yang memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 3 (tiga)
tahun.
c) Minimal pendidikan 1 (satu) tingkat di atas mahasiswa yang diuji.
3) Kegiatan Ujian Tugas Akhir
Ujian tugas akhir dilakukan dengan kegiatan :
a) Proposal Tugas Akhir
b) Sidang Hasil Tugas Akhir
4) Nilai batas lulus ujian tugas akhir adalah 76 (B).
Apabila laporan tugas akhir studi tidak dapat diselesaikan dalam semester
yang ditempuh, maka diperkenankan untuk diselesaikan pada semester
berikutnya dengan mencantumkan kembali di KRS (Her Registrasi).
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5. Pelaporan penilaian
a. Hasil Belajar
1) Administrasi hasil belajar mahasiswa dikelola oleh bagian akademik setiap
semester, dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
2) Hasil belajar mahasiswa secara keseluruhan dicantumkan dalam transkrip
akademik, yang terdiri dalam komponen Nomor Urut, Kode Mata Kuliah, Nama
Mata Kuliah, Nilai Kredit, Nilai Huruf, Nilai Angka, dan Mutu.
3) Cara menetapkan Indeks Prestasi ditentukan sebagai berikut :
a) Komponen KHS terdiri dari
- No. Urut,
- Kode Mata Kuliah, Nama Mata Kuliah, kredit mata kuliah,
- Nilai Huruf (A,B,C,D,E)
- Nilai Angka (4,3,2,1,0),
- Mutu ( Σ Kredit x Nilai),
b) Indeks Prestasi diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
IP = ( Σ Kredit x Nilai ) : Σ SKS
c) Indeks Prestasi kumulatif diperoleh dengan rumus :
IPK = ( Σ Kredit x Nilai Kumulatif ) : Σ SKS Kumulatif
4) Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah
menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian belajar
lulusan yang ditargetkan oleh prodi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh puluh enam)
b. Predikat Hasil Belajar
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diajukan sebagai dasar penentuan predikat hasil
belajar. Ketentuan predikat itu ditentukan sebagai berikut.
Tabel IPK
IPK

PREDIKAT

2,76 – 3,00
3,01 – 3,50
3,51 – 4,00

Memuaskan
Sangat memuaskan
Dengan Pujian

Tabel Penilaian Acuan Patokan (PAP)
80 -100
68 -79
56 – 67
41 – 55
0 – 40

NILAI
ANGKA
4
3
2
1
0

NILAI
HURUF
A
B
C
D
E

PREDIKAT
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Rumus Perhitungan tingkat penguasaan :
NA
=
{ (quiz 10 %) + TT (20 %)+ UTS (30 %)+ UAS(40 %)}
NA
=
Nilai Akhir
TT
=
Nilai Tugas Terstruktur
UTS =
Nilai Ujian Tengah Semester
UAS =
Nilai Ujian Akhir Semester
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Nilai akhir ujian dihitung sampai dua desimal. Bila pada mata kuliah tertentu
mahasiswa memperoleh nilai D atau kurang, yang bersangkutan wajib
mengikuti ujian perbaikan.
Untuk kepentingan Yudisium dinyatakan lulus dengan ketentuan Indeks
Prestasi Kumulatif ( IPK ) minimal 2,76. Pada keadaan di mana nilai mahasiswa
secara keseluruhan tidak memenuhi kriteria Penilaian Acuan Patokan di atas,
maka penentuan nilai huruf dan nilai angka ditentukan dengan menggunakan :
Tabel Penilaian Acuan Normal
NILAI AKHIR
> Nilai rata + 1½ SD
≤ Nilai rata + 1½ SD
Nilai rata2 +/- ½ SD
≥ Nilai rata - 1½ SD
< Nilai rata - 1½ SD

NILAI HURUF
A
B
C
D
E

NILAI ANGKA
4
3
2
1
0

6. Kelulusan Mahasiswa atau Yudisium
Yudisium adalah penetapan kelulusan ujian peserta didik pada suatu program
tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Menyelesaikan administrasi
b. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan beban belajar dan
memiliki capaian pembelajaran disertai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar
atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh puluh enam)
G. Layanan Penyelenggaraan Pendidikan lainnya
1. Semester pendek
a. Program Studi diperkenankan melaksanakan semester pendek
b. Semester pendek ini ditujukan untuk perbaikan nilai mahasiswa yang masih
kurang (nilai D dan E) untuk suatu mata kuliah pada program regular.
c. Waktu pelaksanaan pada semester ganjil maupun genap.
d. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester pendek ditentukan oleh masingmasing program studi dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia untuk
tatap muka dan Ujian serta akumulasi pokok bahasan pada setiap mata kuliah.
e. Beban belajar mahasiswa paling sedikit 9 (sembilan) sks.
f. Beban biaya Semester pendek sesuai dengan beban belajar.
g. Ketentuan teknis pelaksanaan semester pendek akan diatur melalui keputusan
Ketua SMRH dan Program Studi
2. Matrikulasi pada Program Studi Profesi Bidan dan Sarjana Terapan Kebidanan
Diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi para mahasiswa yang berasal dari
berbagai institusi kesehatan.
3. Evaluasi Studi
a. Evaluasi studi dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu
1) Evaluasi Studi Akhir Semester
Evaluasi studi akhir semester adalah evaluasi untuk mengetahui
perkembangan prestasi akademik mahasiswa pada setiap semester
2) Evaluasi batas akhir waktu studi
Evaluasi batas akhir waktu studi adalah evaluasi akademik pada batas
maksimum masa studi yang telah diatur pada ketentuan umum Bab IV.
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H. Wisuda
1. Pengertian
Wisuda adalah kegiatan prosesi penyumpahan lulusan SMRH melalui sidang senat
terbuka dan disaksikan oleh rohaniawan dalam penandatanganan lafal sumpah,
pelantikan lulusan dan sekaligus penyerahan salinan ijasah.
2. Peserta wisuda
Adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh pendidikan di SMRH
melalui yudisium dan telah terdaftar untuk mengikuti wisuda. Setiap lulusan SMRH
wajib mengikuti wisuda.
3. Pelaksanaan
Wisuda SMRH dilaksanakan 1 tahun sekali pada bulan September, dilaksanakan
oleh panitia bersama yang terdiri dari unsur Badan Penyelenggara, Badan
Pelaksana, Program studi dan karyawan yang dibentuk berdasarkan SK Ketua
SMRH.
Kegiatan wisuda meliputi : persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dalam bentuk
laporan tertulis. Mahasiswa yang telah lulus dan diwisuda berhak menyandang
sebutan profesi sesuai dengan ketentuan Permenristekdikti No.59 Tahun 2018
Tabel
Gelar Menurut Permenristekdikti No.59 Tahun 2018
Program studi
D-III Kebidanan
Sarjana Terapan Kebidanan
Profesi Bidan
S1 Kesehatan Masyarakat

I.

Gelar
A.Md.Keb
S.Tr.Keb
Bdn
S.KM

Ijazah Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
1. Ketentuan
Penerbitan ijazah didasarkan pada Permenristekdikti RI no 59 tahun 2018.
2. Tujuan
Memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan
akademik, dan atau pendidikan vokasi dalam suatu program pendidikan tinggi.
3. Prinsip
a. Kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian ijazah, agar tidak mudah dipalsukan.
b. Akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum didalam ijasah.
c. Legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ijazah sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah
Negara Kesatuan republik Indonesia.
5. Ijazah diterbitkan oleh SMRH disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
6. Blangko ijazah dicetak oleh PERURI
7. Ijazah lulusan ditandatangani oleh Ketua SMRH
8. Transkrip nilai lulusan ditandatangani oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan
Ketua Program Studi.
9. SKPI ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
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J.

Sertifikat Kompetensi
Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai
dengan keahlian dalam cabang ilmunya. Sertifikat Kompetensi diterbitkan SMRH bekerja
sama dengan organisasi profesi dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi..

K. Sertifikat Profesi.
Sertifikat profesi merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang
diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi setelah
lulus uji kompetensi. Sertifikat profesi diterbitkan SMRH bersama kementerian,
organisasi profesi atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–
undangan.
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BAB IV
ETIKA, TATA TERTIB DAN SANKSI AKADEMIK
A. Etika Akademik
Masyarakat akademik dicirikan oleh kepatuhan terhadap etika akademik yang berlaku
secara universal antara lain :
1. Jujur,
2. Keterbukaan,
3. Obyektivitas,
4. Kemauan untuk belajar dan berkembang,
5. Saling menghormati, dan
6. Tidak berlaku diskriminatif.
Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis.
Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan
benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika
Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan,
penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya.
Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik
tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan
kampus lainnya.
Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan atau
pelanggaran akademik seperti antara lain :
1. Kecurangan dalam ujian
2. Plagiarisme,
3. Perjokian,
4. Pemalsuan,
5. Penyuapan,
6. Tindakan diskriminatif, dan sejenisnya.
B. Tata Tertib
1. Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut
a. Pengertian
Pakaian seragam beserta atribut yang wajib dikenakan oleh mahasiswa selama
mengikuti pendidikan di SMRH.
b. Ketentuan
1) Selama melakukan kegiatan perkuliahan mahasiswa wajib menggunakan
seragam sesuai dengan ketentuan Program studi.
2) Selama kegiatan praktikum dan praktik klinik di lahan wajib memakai jas
laboratorium dan baju seragam praktik klinik
3) Selama kegiatan olah raga wajib menggunakan pakaian olahraga.
4) Selama kegiatan upacara dan yudisium, wajib memakai seragam almamater.
5) Dalam kegiatan wisuda wajib mengenakan pakaian nasional, toga dan asesoris
sesuai program studi.
6) Mahasiswa pria berambut pendek dan rapi.
7) Mahasiswi tidak diperkenankan menggunakan make-up, asesoris yang
berlebihan dan rambut panjang wajib dirapikan (menggunakan harnet dll)
2. Di ruang administrasi/kantor
Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan :
a. Berpakaian sopan dan rapi
b. Membawa KTM yang berlaku.
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Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan
administrasinya.
3. Perkuliahan
Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika :
a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
b. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk
menggunakan Handphone, dan sejenisnya).
c. Tidak membuat kegaduhan.
d. Tidak mengotori ruang kuliah.
e. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.
Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti
kuliah.
4. Mengikuti Ujian
Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS),
mahasiswa:
a. Diwajibkan hadir sebelum mulai ujian, kecuali dalam situasi tertentu masih
diizinkan paling lama 10 menit setelah ujian berlangsung.
b. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian
yang bersifat Open Book.
c. Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku.
d. Dilarang menggunakan handphone/smartphone dan alat elektronik lainnya selama
ujian.
e. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari
pengawas.
f. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang
kurang jelas/salah.
g. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian.
C. Hak dan Kewajiban
1. Hak Mahasiswa
a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang
dituntutnya.
b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan
c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara
dan ketentuan yang berlaku.
d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan
yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai
dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.
2. Kewajiban Mahasiswa
a. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata
kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan
berkepribadian Indonesia.
b. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan programprogram kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
c. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap setiap
peraturan yang berlaku di SMRH.
d. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama sivitas
akademika SMRH.
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D. Kategori Pelanggaran dan Sanksi
Tindakan yang melanggar Etika merupakan tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran
akademik.
Pelanggaran akademik dibedakan dalam tiga kategori yakni :
1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya
sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya
sanksi sedang berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran sedang
juga merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya
sanksi berat berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran berat
juga merupakan akumulasi tiga kali pelanggaran sedang yang tidak diindahkan.
Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat
yaitu berupa :
1. Sanksi akademik dan/atau non akademik.
2. Pemecatan sebagai mahasiswa.
3. Pelaporan kepada pihak kepolisian.
4. Kewajiban membayar ganti rugi.
E. Sanksi
Mahasiswa SMRH yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi.
1. Sanksi Etika
a. Setiap pelanggaran terhadap Etika akan mendapat sanksi dari pimpinan Prodi.
b. Sanksi bagi pelanggar Etika dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing
dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari SMRH.
c. Setiap pelanggar Etika diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu
setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
d. Pelanggar Etika mendapat pemberitahuan tertulis dari …………..
e. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang
sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan dari
status mahasiswa SMRH berdasarkan Surat Keputusan Ketua SMRH.
2. Sanksi Tata Tertib
Bentuk sanksi dapat berupa:
a. Teguran dan atau peringatan.
b. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran
denda.
c. Skorsing.
d. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam
waktu tertentu atau selamanya.
e. Pencabutan hak sebagai mahasiswa SMRH.
3. Sanksi pelanggaran pakaian seragam
a. Teguran secara lisan sebanyak 1 kali
b. Teguran tertulis 1, 2 dan 3
1). Teguran tertulis 1 kepada mahasiswa yang bersangkutan
2). Teguran tertulis 2 kepada mahasiswa tersebut tembusan kepada orang tua
3). Teguran tertulis 3 pemanggilan mahasiswa beserta orang tua.
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BAB V
KEMAHASISWAAN
A. Organisasi Mahasiswa
1. Pengertian
a. Mahasiswa
Mahasiswa merupakan
Program Studi di SMRH.

peserta

didik

yang

terdaftar

pada salah satu

b. Kegiatan Kemahasiswaan
Kegiatan kemahasiswaan terbagi atas 2 macam, yakni :
1) Kegiatan Kurikuler
Kegiatan yang dilakukan di dalam proses belajar-mengajar, baik di dalam
maupun di luar kampus .
2) Kegiatan Ekstra Kurikuler
Kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang meliputi
pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya
perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat,
pengembangan organisasi kemahasiswaan, yang dapat dilakukan di
dalam maupun di luar kampus perguruan tinggi. Dalam batasan ini
termasuk pula kegiatan ekstra kurikuler yang secara langsung menunjang
kegiatan kurikuler (misalnya kegiatan magang atas kemauan sendiri untuk
mengasah keterampilan)
c. Organisasi Kemahasiswaan
Organisasi Kemahasiswaan SMRH Jakarta
merupakan
wahana
pengembangan
diri mahasiswa yang
diharapkan dapat menampung
kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan
dan sekaligus menjadi wadah kegiatan peningkatan penalaran dan keilmuan
serta arah profesi mahasiswa. Mengingat pula mahasiswa merupakan bagian
dari sivitas akademika SMRH.
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat SMRH
a. Struktur Organisasi Kemahasiswaan
1) Majelis Permusyawaratan Organisasi Mahasiswa (MPOM)
Majelis
Permusyawaratan
Mahasiswa
adalah
Lembaga
Kemahasiswaan
Tertinggi
yang
merupakan
perwakilan
dari
mahasiswa setiap program studi dan perwakilan mahasiswa yang dipilih.
MPOM berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Yudikatif
2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Badan Eksekutif Mahasiswa adalah Organisasi Kemahasiswaan sebagai
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Tertinggi di SMRH
3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Unit Kegiatan Mahasiswa adalah Lembaga Pelaksana dalam satu bidang
peminatan di SMRH
yang b ertanggungjawab kepada Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM).
4) Himpunan Mahasiswa Program Studi ( HMKM/ HIKB )
Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah Organisasi Kemahasiswaan
sebagai Lembaga Eksekutif di setiap Program Studi, yang hanya
melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan, dan bertanggungjawab
kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
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b. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan
1) Majelis Permusyawaratan Organisasi Mahasiswa (MPOM)
a) Menentukan visi dan misi MPOM
 Membuat ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi
Kemahasiswaan sesuai dengan visi dan misi SMRH
 Membuat program kerja MPOM
 Melaksanakan Pemilihan Umum Raya untuk memilih anggota MPOM
dan ketua BEM.
 Melaksanakan pengawasan pada organisasi kemahasiswaan
 Membuat dan menetapkan tata tertib/ peraturan organisasi
kemahasiswaan
 Mensahkan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran UKM
 Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
1) Menentukan visi dan misi BEM
2) Menjalankan ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM yang
ditetapkan MPOM
3) Membuat program kerja BEM
4) Melakukan koordinasi atas program kerja masing-masing UKM dan HMPS
5) Melalui prosedural mekanisme organisasi memberi persetujuan pada
pelaksanaan kegiatan UKM
6) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
1) Menentukan visi dan misi UKM
2) Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh MPOM
3) Membuat program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa
4) Melaksanakan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai program
kerja
5) Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada
BEM dan rekomendasi dari pembina organisasi
6) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
4) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMKM//HMKB)
1) Menentukan visi dan misi HMKM/ HMKB
2) Menjalankan ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja yang ditetapkan
3) Membuat program kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi
4) Melaksanakan kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi
5) Melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya
6) Meminta persetujuan kegiatan kepada Ketua Program Studi masingmasing
7) Membuat laporan pertanggungjawaban
c. Keanggotaan dan Masa Bakti
BEM beserta seluruh pengurus organisasi kemahaasiswaan adalah mahasiswa
aktif SMRH yang terpilih pada PEMIRA (Pemilihan Raya) yang dilakukan setiap
tahun. Masa bakti kepengurusan adalah satu tahun
d. Pembiayaan
1. Pembiayaan kegiatan mahasiswa dibebankan pada anggaran Kemahasiswaan
SMRH dan atau usaha lain yang dilakukan pengurus organisasi atas seizin
Waket 3 dan Ketua SMRH.
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2. Dana yang diterima dari sumber lain yang tidak mengikat digunakan secara taat
asas, sehingga penyumbang dan mahasiswa merasakan manfaatnya.
B. Beasiswa di SMRH
1. Tujuan
Tujuan Pemberian Beasiswa :
a. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan membuka kesempatan yang
lebih luas kepada putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual
tinggi, tetapi tidak memiliki dukungan financial yang memadai untuk mengenyam
pendidikan di SMRH.
b. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat
meningkatkan capaian prestasinya dan memperpendek masa studinya.
2. Jenis Beasiswa
Secara umum jenis beasiswa diberikan adalah sebagai penekanan pada
pertimbangan ekonomi (financial) disamping prestasi akademik dan memberikan
apresiasi bagi mahasiswa yang mampu mengembangkan kreatifitas minat dan
bakatnya. Beasiswa yang diberikan berupa Beasiswa Peningkatan Prestasi
Akademik (PPA) yang diberikan oleh Lembaga beasiswa kepada mahasiswa yang
benar-benar memerlukannya sehingga diharapkan selalu tepat sasaran. Adapun
beasiswa yang dikelola dan disalurkan SMRH kepada para mahasiswa, yakni
beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi, tetapi berasal
dari keluarga kurang mampu dan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Layanan
Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Jakarta.
3. Sasaran Pemberian Beasiswa
Beasiswa diberikan kepada mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan, STR
Kebidanan dan Kesehatan Masyarakat dengan ketentuan yang telah ditentukan.
4. Persyaratan Umum Penerima Beasiswa
a. Terdaftar sebagai mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat reguler, STR
Kebidanan reguler dan D III Kebidanan SMRH. (sesuai yang disyaratkan
pemberi).
b. Belum/tidak sedang mengajukan/menerima beasiswa lain.
c. Menyerahkan surat keterangan/bukti penghasilan orang tua
d. Menyerahkan fotokopi kartu keluarga.
e. Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM/Asuransi)
f. Menyerahkan persyaratan lain yang ditentukan (Keterangan tidak mampu jika
diperlukan).
g. Memiliki IPK rata-rata diatas 3.00
h. Menyerahkan bukti keaktifan dalam kegiatan kemahasiswaan sebagai pengurus
ataupun peserta.
i. Semua persyaratan diajukan melalui Bagian Kemahasiswaan paling lambat
sesuai jadwal yang telah ditentukan.
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5. Alur Pengajuan Beasiswa
Kabag
Kemahasiswaan
Mendapat informasi
dari sumber beasiswa
tentang tawaran
beasiswa

Pencairan dana
beasiswa melalui Bag
Keuangan SMRH

Beasiswa di salurkan
kepada mahasiswa
Waket III
Menindaklanjuti tawaran
beasiswa dan
menyetujui




Ka Bag Kemahasiswaan
Memberikan informasi kapada Prodi dan
mahasiswa tentang persyaratan dan formulir
pengajuan beasiswa
Membentuk panitia penerimaan beasiswa

Mahasiswa/i
mengajukan dan
mengisi formulir
beasiswa

Persetujuan
Waket III

Ka Bag
Kemahasiswaan
Mengumumkan
mahasiswa penerima
beasiswa

Melaporkan kepada
pemberi beasiswa
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6. Prosedur Pengajuan Beasiswa
Pada dasarnya, mekanisme pemberian beasiswa (mulai dari penyampaian informasi,
penawaran beasiswa, seleksi, pengusulan calon hingga pencairan dana) dari
pemberi dana diserahkan sepenuhnya kepada SMRH. Sebagian kecil beasiswa
memiliki persyaratan khusus yang telah ditentukan oleh pemberi dana dimana setiap
jenis beasiswa memiliki persyaratan khusus. Secara umum bagi mahasiswa yang
berminat mendapatkan beasiswa yang dikelola SMRH, Bagian Kemahasiswaan
harus menempuh prosedur sebagai berikut :
a. Mengajukan surat permohonan untuk memperoleh beasiswa kepada ketua
SMRH masing-masing dengan dengan menggunakan formulir yang telah
disediakan.
b. Mengisi formulir permohonan beasiswa bagi pemberi beasiswa jika ada formulir
khusus (asli atau fotokopi).
c. Melengkapi persyaratan administrasi yang lain meliputi:
1) Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.
2) Pas foto terbaru 3x4 sebanyak 2 lbr ditempel diformulir permohonan.
3) Fotokopi transkrip nilai/Kartu Hasil Studi (KHS) 2 semester terakhir
(tergantung keperluan) yang telah disyahkan oleh Prodi.
4) Fotokopi surat keterangan penghasilan orang tua dari aparat desa setempat
atau instansi tempat bekerja yang syah. Jika diperlukan surat keterangan tidak
mampu dari aparat yang berwenang
5) Fotokopi kartu keluarga / surat keterangan tanggungan keluarga.
6) Surat bukti yang lain atau pendukung jika persyaratan pemberi beasiswa
mengharuskan persyaratan tambahan.
7. Pedoman Pembayaran Beasiswa
SMRH melakukan pembayaran beasiswa ke rekening mahasiswa atas nama yang
sesuai dengan kartu tanda mahasiswa. Pada periode tertentu bagian kemahasiswaan
melalui admin kemahasiswaan membuat laporan keuangan ke pemberi dana.
8. Pedoman Penghentian dan Penggantian Penerima Beasiswa
Penghentian beasiswa disebabkan apabila :
a. Meninggal dunia
b. Menikah
c. Lulus studi
d. Keluar/mengundurkan diri atau pindah program studi
e. Tidak aktif studi / cuti kuliah
f. Mendapat sanksi akademik
g. Tidak mengajukan perpanjangan beasiswa
h. Tidak mengambil dana pada waktu yang ditentukan
i. Mengalami penurunan prestasi
j. Tidak melaporkan hasil studi
k. Duplikasi penerimaan beasiswa (dobel beasiswa)
9. Penggantian penerima beasiswa apabila penerima beasiswa karena sebab
diatas dapat dilakukan beasiswa dengan tatacara sebagai berikut :
a. Bagian kemahasiswaan memberitahukan tentang penerima yang akan diganti
karena sebab yang telah ditentukan kepada pemberi dana.
b. Apabila disetujui kemudian memberitahukan kepada Ketua SMRH.
c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan ke Institusi
sebagai pengganti penerima beasiswa.
d. Calon penerima akan diusulkan ke pemberi dana dan ditetapkan sebagai
penerima beasiswa pengganti.
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C. Jaminan Asuransi Mahasiswa
Setiap mahasiswa/i SMRH yang terdaftar pada semester yang berjalan (mengikuti
kegiatan akademik), terdaftar sebagai peserta asuransi pada PT. Asuransi Bumiputera
Muda.
1. Klaim asuransi dapat diajukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
2. Kecelakaaan yang termasuk dalam pertanggungjawaban adalah kecelakaan yang
terjadi sejak berangkat dari rumah menuju kampus SMRH untuk melakukan kegiatan
kurikuler dan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus dan harus
sepengetahuan pimpinan SMRH.
3. Jaminan pertanggungan akibat kecelakaan yang diderita oleh mahasiswa/i, berlaku
bagi yang telah membayar uang Kemahasiswaan selama satu tahun.
4. Dalam hal terjadi kecelakaan, agar selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 x 24
jam segera melaporkan ke Bagian Kemahasiswaan.
5. Pengajuan uang santunan (bagi korban yang menderita luka-luka) agar melampirkan
kuitansi asli dan sah biaya perawatan dari dokter/ rumah sakit/ puskesmas yang
merawat serta surat keterangan lainnya yang di perlukan.
6. Perawatan atau pengobatan non medis tidak mendapat penggantian.
7. Hal-hal yang belum tercantum dalam pemberitahuan ini dapat ditanyakan langsung
ke Bagian Kemahasiswan di Gedung Dosen dan Sekretariatan.
D. Penilaian Satuan Kredit Point Keaktifan Mahasiswa
1. Latar Belakang diterapkannya Kredit Point Keaktifan Mahasiswa
Untuk menaikan rangking Perguruan Tinggi di LLDIKTI, salah satu yang menjadi
penilaian adalah kegiatan kemahasiswaan. Performa perguruan tinggi di Indonesia
dinilai dari 4 (empat) komponen utama, yaitu Kualitas SDM, Kualitas Kelembagaan,
Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan, Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
Sesuai dengan UU RI No 20 tahun 2003, bahwa Pendidikan tinggi bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri
Kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi dapat mempersiapkan mahasiswa saat
memasuki dunia kerja. Dengan aktif di kegiatan kemahasiswaan mahasiswa bisa
belajar bagaimana caranya berorganisasi dan bekerja sama dengan orang lain. Hal
ini bisa menjadi nilai lebih saat memasuki dunia kerja. Kuliah dan organisasi adalah
kesibukan yang mustahil dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Keduanya adalah
wadah yang tepat untuk menempa skill atau keahlian yang sesuai dengan minat
bakatnya.
Penerapan kredit poin merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keaktifan
mahasiswa dalam setiap kegiatan kemahasiswaan.
2. Pengertian
a. Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa : Adalah bentuk penghargaan terhadap
keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan sebagimana diatur dalam
ketentuan ini
b. Poin adalah satuan nilai yang digunakan untuk menentukan keaktifan mahasiswa
3. Manfaat penerapan Kredit poin keaktifan mahasiswa :
a. Membekali mahasiswa dengan soft skill yang sangat dibutuhkan saat memasuki
dunia kerja
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b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.

k.

l.
m.

Mengasah soft skill melalui organisasi yaitu wadah yang tepat bagi mahasiswa
untuk mengasah soft skill yang tidak didapat dari kuliah dosen, mulai dari
kepemimpinan, tanggung jawab, public speaking, dan sebagainya
Memperluas Jaringan
Bergabung di organisasi membuat mahasiswa mengenal lebih banyak orang,
dengan begitu jaringan pergaulan menjadi luas.
Mendewasakan Pola Pikir
Karena sudah terbiasa bersosialisasi dengan banyak orang, mahasiswa yang
berorganisasi punya pola pikir yang lebih matang dan berbeda daripada
mahasiswa yang hanya aktif kuliah.
Mahasiswa bisa belajar menghargai pendapat orang lain yang tidak sejalan
Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dan yudisium.
Setiap tahun akan dipilih seorang mahasiswa dengan jumlah perolehan poin
tertinggi untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini hanya diberikan
satu kali pada orang yang sama atau dengan kata lain seorang mahasiswa
hanya diperkenankan memperoleh penghargaan ini satu kali selama dia
berstatus mahasiswa SMRH.
Pada setiap periode wisuda, Ketua SMRH berdasarkan laporan dari Waket III
akan menentukan dan mengumumkan satu orang wisudawan terbaik yang akan
diberi predikat dan reward WISUDAWAN TERBAIK NON AKADEMIK dalam
bentuk reward dan Piagam Penghargaan. Penghargaan ditetapkan dengan SK
Ketua SMRH dan akan disampaikan langsung oleh Ketua SMRH pada saat
wisuda.
Syarat untuk mendapatkan piagam penghargaan sebagai wisudawan terbaik non
akademik adalah sebagai berikut :
1) Mendapatkan
jumlah
poin
Kredit
Poin
Keaktifan Mahasiswa
minimal 100 poin
2) Jika butir A tidak tercapai, maka akan diambil dari jumlah poin tertinggi yang
diperoleh mahasiswa
3) Indeks Prestasi Kumulatif > 3 ,00
4) Masa studi maksimal untuk Prodi S1 Kesehatan Masyarakat = 4
tahun, Prodi STr Kebidanan Reguler = 4 tahun dan Prodi D3
Kebidanan = 3 tahun.
Aktivitas kegiatan menyebar ditinjau dari jenis kegiatan dan lingkup kegiatan
(intern, provinsi dan nasional) dalam satu periode wisuda.
Sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa dan sebagai motivasi bagi
mahasiswa dalam mengumpulkan poin sebanyak mungkin, maka disetiap akhir
semester akan dipilih satu mahasiswa dengan perolehan poin tertinggi, nama
serta foto mahasiswa akan ditempel di Mading, serta memperoleh reward dari
SMRH.

4. Ketentuan penilaian hasil akhir keaktifan mahasiswa :
a. Setiap mahasiswa akan mendapatkan buku pedoman kemahasiswaan yang
didalamnya dilengkapi dengan log book kegiatan kemahasiswaan . Setiap
kegiatan kemahasiswaan yang diikuti akan tercatat sebagai kredit poin keaktifan
mahasiswa (KPKM)
b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi
persyaratan minimal KPKM diterbitkan oleh Wakil Ketua III melalui Kabag
Kemahasiswaan. Surat keterangan ini hanya diterbitkan berdasarkan permintaan
mahasiswa untuk keperluan tugas akhir.
c. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan jumlah poin minimal Kredit
Poin Keaktifan Mahasiswa tidak berhak untuk mengikuti ujian akhir dan yudisium.
d. Diakhir perkuliahan akan diterbitkan KHKM (Kartu Hasil Keaktifan Mahasiswa)
yang dibuat berdasarkan kredit poin kegiatan kemahasiswaan dan akan menjadi
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
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Hasil
Keaktifan
Mahasiswa
(KHKM)
adalah
transkrip yang
e. Kartu
menunjukkan catatan hasil prestasi keaktifan mahasiswa dalam periode tertentu.
KHKM dalam bentuk tercetak dapat diterbitkan bilamana :
1) Atas permintaan mahasiswa yang b ersangkutan (tidak otomatis)
2) Telah memperoleh minimal jumlah poin yang ditentukan
3) Dapat diminta paling banyak satu kali dalam satu tahun ajaran
4) Mengganti biaya administrasi sebesar 5.000 Rupiah
5) Kredit Poin Keaktifan Mahasiswa diberlakukan secara wajib bagi seluruh
mahasiswa mulai tahun ajaran 2018.
6) Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain wajib memiliki poin
keaktifan yang sifatnya wajib untuk pengisian KHKM di SMRH.
7) Mahasiswa pindahan yang kedudukannya sedang bekerja, syarat dan
ketentuan untuk mendapatkan KHKM ditentukan kemudian.
8) Kegiatan kemahasiswaan diluar SMRH hanya akan diakui sebagai perolehan
poin keaktifan jika mahasiswa yang bersangkutan sebagai utusan SMRH dan
dinyatakan dalam bentuk surat tugas dari Ketua SMRH atau melakukan
konfirmasi dengan bagian kemahasiswaan.
5. Persyaratan minimal poin
belajar di SMRH adalah :

NO

yang

wajib

Program Studi

diperoleh

mahasiswa

selama

Mininal Point Yang Harus
diperoleh Berdasarkan Tahun
Kelulusan
2019
2020
2021
2022
10
25
35
45

1

S1 Kesehatan Masyarakat ( Reguler )

2

S1 Kesehatan Masyarakat ( Non Reguler )

10

20

3

STr. Kebidanan ( Reguler )

10

25

35

4

STr. Kebidanan ( Non Reguler )

10

5

D-III Kebidanan

10

20

30

45

Setiap akan melaksanakan ujian (UTS atau UAS) mahasiswa regular wajib
update poin kegiatan dengan membawa buku Log book kegiatan kemahasiswaan
disertai bukti fisik dari setiap kegiatan.

32

BAB VI
KURIKULUM
A. Program Studi Kesehatan Masyarakat
1. Pengertian
Ilmu Kesehatan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni yang bertujuan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan promosi
kesehatan, pengelolaan lingkungan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara
terorganisir dengan baik.
Pendidikan tingkat strata 1 (sarjana) Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan salah
satu jenjang pendidikan tinggi untuk pendidikan dan pengembangan Ilmu Kesehatan
Masyarakat. Pendidikan tingkat strata 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan pilar
penting pada jenjang pendidikan tinggi yang terus dikembangkan baik oleh
pemerintah maupun swasta untuk membantu pembangunan bidang kesehatan di
Indonesia.
2. Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi
Menjadi program studi S1 Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan sarjana
bermartabat dan unggul dalam kepemimpinan, sehingga mampu bersaing di
tingkat nasional dan regional pada tahun 2025.
b. Misi
1) Menyelenggarakan sistem pendidikan kesehatan masyarakat yang berbasis
pada pengetahuan dan nilai-nilai etik kepemimpinan yang bermartabat.
2) Menyelenggarakan penelitian dalam upaya memperkaya khasanah ilmu
kesehatan masyarakat yang pemanfaatannya mudah diakses.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi
penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan derajat
kesehatan masyarakat.
c. Tujuan
1) Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang di dukung oleh sistem akademik yang
kondusif.
2) Menghasilkan lulusan yang profesional dibidangnya serta unggul dalam
kepemimpinan ditingkat nasional dan internasional.
3. Kompetensi Lulusan
a. Kompetensi Utama Lulusan
1) Mampu untuk melakukan kajian dan analisis masalah kesehatan setempat
dan faktor-faktor resikonya (Analysis and Assessment).
2) Mampu untuk mengembangkan kebijakan dan prerencanaan program
kesehatan (Policy development and program planning)
3) Mampu untuk melakukan komunikasi (Communication skill)
4) Mampu untuk memahami budaya local (Cultural competency/local wisdom)
5) Mampu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (Community
dimensionsof practice)
6) Memahami dan menjelaskan dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat (Basic
public health sciences).
7) Mampu untuk merencanakan dan mengelola sumber dana (Financial planning
and management).
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8) Mampu untuk memimpin dan berpikir sistim (Leadership and systems
thinking/total system)
b. Kompetensi pendukung lulusan
1) Mampu mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat
2) Mampu menentukan tingkat pencegahan masalah kesehatan masyarakat
3) Mampu membuat / menyajikan laporan hasil pengamatan, penyelidikan atau
penelitian masalah kesehatan
c. Kompetensi pilihan lulusan

Menjadi konsultan tenaga kesehatan, menjadi ahli K3, mampu mengatur
rencana strategi rumah sakit dan mampu menerapkan ilmu dan
keterampilan di bidang pangan dan gizi dalam bidang kewirausahaan.
4. Kurikulum (CP, Struktur distribusi MK)
a. Struktur Kurikulum

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

KODE MK
K26KB
K33KK
K151PK
K05BB
K41KK
K162KK
K08PK
K148KK

9

K28KB

10

K10PK

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KODE MK
K08KB
K11PK
K45KK
K174PB
K144KK
K07PK
K106PB
K150KB
K142PK

SEMESTER I
MATA KULIAH
Dasar Kesehatan lingkungan
Dasar Kependudukan
Agama
Bahasa Indonesia
Komunikasi Kesehatan
Sosiologi, Antropologi Kesehatan
Bahasa Inggris
Dasar IKM
Dasar Kesehatan & Keselamatan
Kerja
Kewarganegaraan
Jumlah SKS
SEMESTER II
MATA KULIAH
Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA
Bahasa Inggris II
Dasar Promosi Kesehatan
Aplikasi Perangkat Lunak
Dasar Biomedik
Etika dan Hukum Kesehatan
Psikologi Kesehatan
Dasar Ilmu Gizi KesMas
Character Building
Jumlah SKS

SKS
2
2
3
2
2
3
2
2

T
2
2
2
2
2
2
2
2

P
0
0
1
0
0
1
0
0

2

2

2
22

2
19

0
0
3

SKS
2
3
2
3
3
2
2
3
2
22
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2
2
2
2
2
2
2
3
1
19

P
0
1
0
1
1
0
0
0
1
3

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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No.
1
2
7
4
5
6
7
8
9

KODE MK
K23KB
K143KK
K163PB
K136PB
K145KK
K06BB
K146PB
K152KB
K30KB

No.
1
2
3
4
5
6
7

KODE MK
K157KB
K50KK
K153KB
K147PB
K24PB
K25PB
K46KK

8

K08BB

9

K48KK

SEMESTER III
MATA KULIAH
Dasar Epidemiologi
Promosi Kesehatan
Surveilance Kesehatan Masyarakat
Biostatistik Deskriptif & Inferensial
Biomedik Lanjutan
Dinamika Kelompok
Administrasi Kebijakan & Kesehatan
Manajemen Bencana
Ekonomi Kesehatan
Jumlah SKS
SEMESTER IV
MATA KULIAH
Kewirausahaan
Seminar Kesehatan
Analisis Kualitas Lingkungan
Perencanaan & Evaluasi Kesehatan
Epidemiologi Penyakit Menular
Epidemiologi Penyakit Tidak Menular
Penulisan Ilmiah
Pengembangan & Pengorganisasian
Masyarakat
PBL Kesmas I
Jumlah SKS

SKS
2
2
3
3
3
2
2
2
2
21

T
2
1
2
2
2
1
2
2
2
16

P
0
1
1
1
1
1
0
0
0
5

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2
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1
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1
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1
0
0
0
1
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0
0
0
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0

2

2

0

0

3
21

0
14

0
4

3
3

1) Struktur Kurikulum Peminatan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

No.
1
2
3
4
5
6
7

KODE MK
K40PB
K85PB
K86PB
K96PB
K173PB
K91PB
K97PB

8

K156ML

9

K155KB

10

K154KB

SEMESTER V
Mata Kuliah
Perundang-Undangan K3
Ergonomi
Bahaya Psikososial & Stres Kerja
Sistem Manajemen K3
Manajemen Risiko K3
Faktor Manusia Dalam K3
Ventilasi Industri
Kepemimpinan & Berpikir Sistem
Kesmas
Pembiayaan & Penganggaran
Kesehatan
SIK / SIM Teknologi Informasi
Kesehatan
Jumlah SKS

SKS
2
3
2
3
2
2
2

T
2
2
2
2
1
2
2

P
0
1
0
1
1
0
0

K
0
0
0
0
0
0
0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

1

1

0

22

18

4

0
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No.
1
2
3
4

KODE MK
K47PB
K87PB
K89PB
K90PB
K93PB
K169PB
K170PB
K171PB
K172PB

SEMESTER VI
Mata Kuliah
Higiene Industri
Bahaya Kimia dan Biomonitoring
Penyakit Akibat Kerja
Proses Industri
Manajemen Kebisingan dan Getar
Investigasi Kecelakaan
Toksikologi Industri
Manajemen Kebakaran
Promosi K3 di Tempat Kerja
Jumlah SKS

SKS
3
3
2
2
2
3
3
2
3
23

T
2
2
2
2
1
2
2
2
2
17

P
1
1
0
0
1
1
1
0
1
6

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KODE MK
K49KK
K36KK
K12PB
K51KK

SEMESTER VII
Mata Kuliah
Kapita selekta &Problem Solving
Metodologi Penelitian Kesehatan
Manajemen Data
PBL II
Jumlah SKS

SKS
2
3
2
3
10

T
2
2
1
0
5

P
0
1
1
0
2

K
0
0
0
3
3

SKS
2
2
4
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0
0
0
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2
2
4

K
0
0
0

SKS

T

P

K

2

2

0

0

3
2
2

3
2
2

0
0
0

0
0
0

2

2

0

0

2
2

2
2

0
0

0
0

2

1

1

0

2

2

0

0

2

2

0

0

21

20

1

0

SEMESTER VIII
No.
1
2

KODE MK
K36KB
K176KB

Mata Kuliah
Seminar Proposal
Skripsi
Jumlah SKS

2) Struktur Kurikulum Peminatan Manajemen Rumah Sakit

No.

KODE MK

1

K128PB

2
3
4

K159PB
K121PB
K160PB

5

K161PB

6
7

K125PB
K126PB

8

K154KB

9

K155KB

10

K156ML

SEMESTER V
Mata Kuliah
Manajemen Sumber Daya Manusia
RS
Manajemen Asuransi RS
Akuntansi Biaya RS
Public Relations RS
Peraturan dan Perundang-undangan
Utama di RS
Manajemen Pemasaran RS
Organisasi dan Manajemen RS
SIK / SIM Teknologi Informasi
Kesehatan
Pembiayaan & Penganggaran
Kesehatan
Kepemimpinan & Berpikir Sistem
Kesmas
Jumlah SKS
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No.
1

KODE MK
K06ML

2

K158PB

3
4
5
6
7
8
9

K129PB
K164PB
K131PB
K165PB
K166PB
K134PB
K162PB

10

K167PB

No.
1
2
3
4

No.
1
2

SEMESTER VI
Mata Kuliah
Kepemimpinan dan Manajerial RS
Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di
RS
Manajemen Keperawatan RS
Terminologi Medis
Manajemen Logistik Kesehatan
Perencanaan dan Evaluasi RS
Manajemen Mutu RS
Manajemen Keuangan RS
Manajemen Sistem Informasi RS
Manajemen Sarana dan Prasarana
RS
Jumlah SKS

SKS
2

T
2

P
0

K
0

2

2

0

0

2
2
3
2
3
2
3

2
2
3
2
2
2
3

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2

2

0

0

23

22

1

0

KODE MK
K49KK
K36KK
K12PB
K51KK

SEMESTER VII
Mata Kuliah
Kapita selekta &Problem Solving
Metodologi Penelitian Kesehatan
Manajemen Data
PBL II
Jumlah SKS

SKS
2
3
2
3
10

T
2
2
1
0
5

P
0
1
1
0
2

K
0
0
0
3
3

KODE MK
K36KB
K176KB

SEMESTER VIII
Mata Kuliah
Seminar Proposal
Skripsi
Jumlah SKS

SKS
2
2
4

T
0
0
0

P
2
2
4

K
0
0
0

SKS

T

P

K

3) Struktur Kurikulum Peminatan Promosi Kesehatan
SEMESTER V
Mata Kuliah

No.

KODE MK

1

K177PB

Perilaku Kesehatan

2

2

0

0

2

K178PB

Advokasi Promosi Kesehatan

3

2

1

0

3

K179PB

2

2

0

0

4

K180PB

3

2

1

0

5

K181PB

2

2

0

0

6

K156ML

2

2

0

0

7

K155KB

2

2

0

0

8

K154KB

2

1

1

0

9

K183PB

Aspek social, budaya kesehatan
Manajemen Program Promosi
Kesehatan
Issu Strategi Promosi Kesehatan
Terkini
Kepemimpinan & Berpikir Sistem
Kesmas
Pembiayaan & Penganggaran
Kesehatan
SIK / SIM Teknologi Informasi
Kesehatan
Komunikasi Interpersonal
Jumlah SKS

3
21

2
17

1
4

0
0
37

No.

KODE MK

1

K182PB

2

K36KK

3

K184PB

4

K185PB

5

K189PB

6

K188PB

7

K12PB

8

K191PB

No.
1

KODE MK
K186PB

2

K187PB

3
4

K190PB
K51KK

No.
1
2

KODE MK
K36KB
K176KB

SEMESTER VI
Mata Kuliah
Perencanaan dan Evaluasi Promosi
kesehatan
Metodologi Penelitian Kesehatan
Pengembangan Media Promosi
kesehatan
Promosi kesehatan di Industri
Pembiayaan dalam Promosi
Kesehatan
Jejaring dan Kemitraan dalam
Promosi Kesehatan
Manajemen Data
Siklus Pemecahan Masalah
Kesehatan
Jumlah SKS
SEMESTER VII
Mata Kuliah
Promosi kesehatan di Rumah Sakit
Aplikasi Promosi Kesehatan di
Berbagai Tatanan
Metodologi Penelitian Kualitatif
PBL II
Jumlah SKS
SEMESTER VIII
Mata Kuliah
Seminar Proposal
Skripsi
Jumlah SKS

SKS

T

P

K

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

1

2

0

3

2

1

0

2

2

0

0

2

1

1

0

2

2

0

0

21

14

7

0

SKS
3

T
1

P
2

K
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2

1

0

3
3
12

2
0
5

1
0
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3
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0
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2
4

K
0
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0

SKS
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3

3

0

0

2
2
2
2

2
2
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

3

2

1

0

3
2

2
2

1
0

0
0

2

2

0

0

2

2

0

0

23

21

2

0

4) Struktur Kurikulum Peminatan Gizi Masyarakat

No.

KODE MK

1

K73PB

2
3
4
5

K34PB
K74PB
K36PB
K75PB

6

K77PB

7
8

K22KB
K37PB

9

K155KB

10

K156ML

SEMESTER V
Mata Kuliah
Metabolisme Energi & Zat Gizi MakroMikro
Gizi dalam Daur Hidup
Ilmu Bahan Makanan
Manajemen Makanan Institusi
Teknologi Pangan
Dietetika Penyakit Infeksi dan
Defisiensi
Penilaian Status Gizi
Tumbuh Kembang Anak
Pembiayaan & Penganggaran
Kesehatan
Kepemimpinan & Berpikir Sistem
Kesmas
Jumlah SKS
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No.
1
2
3
4
5
6

KODE MK
K04ML
K78PB
K79PB
K80PB
K81PB
K82PB

7

K35PB

8

K83PB

9

K154KB

10

K84PB

No.
1
2
3
4

KODE MK
K49KK
K36KK
K12PB
K51KK

KODE MK
K36KB
K176KB

No.
1
2

SEMESTER VI
Mata Kuliah
Kepemimpinan dan Manajerial Gizi
Dietetika Penyakti Degeneratif
Analisis Zat Gizi
Issue Gizi Terkini
Metode Riset Gizi
Konseling Gizi
Perencanaan dan Evaluasi Program
Gizi
Manajemen Strategis Gizi
SIK / SIM Teknologi Informasi
Kesehatan
Gizi Perkotaan
Jumlah SKS

SKS
2
2
3
2
2
2

T
2
2
2
2
2
2

P
0
0
1
0
0
0

K
0
0
0
0
0
0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

1

1

0

2
21

2
19

0
2

0
0

SEMESTER VII
Mata Kuliah
Kapita Selekta &Problem Solving
Metodologi Penelitian Kesehatan
Manajemen Data
PBL II
Jumlah SKS

SKS
2
3
2
3
10

T
2
2
1
0
5

P
0
1
1
0
2

K
0
0
0
3
3

SEMESTER VIII
Mata Kuliah
Seminar Proposal
Skripsi
Jumlah SKS

SKS
2
2
4

T
0
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2
4
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0
0

SKS
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2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2

P
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0
0
0
0
0
0
0

K
0
0
0
0
0
0
0
0

2

2

0

0

2

2

0

0

2
22

2
22

0
0

0
0

5) Struktur Kurikulum Peminatan Kesehatan Reproduksi

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

KODE MK
K99PB
K100PB
K101PB
K102PB
K103PB
K104PB
K105PB
K115PB

9

K155KB

10

K156ML

11

K107PB

SEMESTER V
Mata Kuliah
Fisiologi Reproduksi Manusia
Gender dan Seksualitas
Kesehatan Maternal dan Neonatal
KB, Kontrasepsi dan Infertilitas
Epidemiologi Kesehatan Reproduksi
Issue Terkini Kesehatan Reproduksi
Konseling dan Promosi Kesehatan
Pengembangan Intervensi Kespro
Pembiayaan & Penganggaran
Kesehatan
Kepemimpinan & Berpikir Sistem
Kesmas
Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah SKS

39

No.
1

KODE MK
K108PB

2

K109PB

3

K110PB

4

K111PB

5

K112PB

6

K113PB

7

K114PB

8

K117PB

9

K154KB

10

K116PB

No.

KODE MK

1

K118PB

2
3
4
5

K49KK
K36KK
K57PB
K51KK

No.
1
2

KODE MK
K36KB
K37KB

SEMESTER VI
Mata Kuliah
Patologi Reproduksi Manusia
Kelangsungan Hidup dan
perkembangan Anak
Aspek Psikososial Kesehatan
Reproduksi
Infeksi Saluran Reproduksi dan
HIV/AIDS
Kepemimpinan dan Manajerial Kespro
Sistem Reproduksi dan Kesehatan
Lanjut Usia
Gizi untuk Kesehatan Reproduksi
Aplikasi Penelitian Kualitatif dalam
Kesehatan
SIK / SIM Teknologi Informasi
Kesehatan
Manajemen Pelayanan Kesehatan
Reproduksi
Jumlah SKS
SEMESTER VII
Mata Kuliah
Manajemen strategis Kesehatan
Reproduksi
Kapita selekta &Problem Solving
Metodologi Penelitian Kesehatan
Manajemen Data
PBL II
Jumlah SKS
SEMESTER VIII
Mata Kuliah
Seminar Proposal
Skripsi
Jumlah SKS

SKS
2

T
2

P
0

K
0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

2

1

1

0

2

2

0

0

21

19

1

0

SKS

T

P

K

2

2

0

0

2
3
2
3
12

2
2
1
0
7

0
1
1
0
2

0
0
0
3
3

SKS
2
2
4

T
0
0
0

P
2
2
4

K
0
0
0

b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Agama (3 SKS)
Membahas mengenai ajaran-ajaran agama dan fungsinya dalam kehidupan
beragama
2) Bahasa Indonesia (2 SKS)
Membahas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bentukan
kata-kata dan makna dasar, tata kalimat, gejala-gejala bahasa ejaan dan
pungtuasi, pembukuan bahasa, penggunaan awalan, akhiran dan imbuhan,
pengalineaan, dan teknik penulisan ilmiah.
3) Bahasa Inggris I (2 SKS)
Membahas tentang tata bahasa untuk menggunakan bahasa Inggris praktis,
cara
menyimpulkan
cerita,
cara
mengambil
intisari
suatu
penulisan/penulisan karangan, pembahasan topik-topik kesehatan
40

masyarakat, kebiasaan hidup sehat, kesehatan lingkungan, masalah
kependudukan
4) Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat (2 SKS)
Membahas dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat yang terdiri atas 7
cabang ilmu kesehatan masyarakat yaitu biostatistik kesehatan,
epidemiologi, gizi masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan,
pendidikan kesehatan, dan administrasi kebijakan kesehatan.
5) Dasar Kesehatan lingkungan (2 SKS)
Dibahas konsep dan prinsip ilmu kesehatan lingkungan, hubungan
lingkungan dengan kesmas, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia,
seperti: air buangan, sumber daya air, penyehatan makanan, pencemaran
dll, serta arah perkembangannya di masa mendatang.
6) Dasar Kependudukan (2 SKS)
Membahas definisi, teori dan ukuran-ukuran demografi, sumber data,
sejarah perubahan penduduk, faktor demografi yang mempengaruhi angka
pertumbuhan penduduk, masalah kependudukan di indonesia dan negara
lain.
7) Sosiologi, Antropologi Kesehatan (3 SKS)
Membahas tentang pengertian, konsep-konsep dasar, ruang lingkup dan
kegunaan sosiologi di bidang kesehatan masyarakat, konsep dan aspek
kebudayaan, teori-teori perubahan kebudayaan serta sejarah, pengertian,
paradigma, pendekatan dan metode-metode penelitian antropologi
8) Kewarganegaraan (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memahami
dan mengerti serta lebih memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air,
bersikap demokratis, menjadi warga negara yang berdaya saing, disiplin,
berpartisipasi aktif dan membangun kehidupan yang damai berdasarkan
nilai-nilai Pancasila.
9) Komunikasi Kesehatan (2 SKS)
Membahas tentang beberapa pengertian komunikasi, karakteristik
komponen dan proses komunikasi, jenis komunikasi, berbagai aktifitas
komunikasi, efektifitas komunikasi, hambatan-hambatan komunikasi dan
analisis kasus komunikasi dalam kesehatan.
10) Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA (2 SKS)
Membahas konsep-konsep kesehatan reproduksi beserta aplikasinya dalam
praktek kesehatan masyarakat
11) Dasar Promosi Kesehatan (2 SKS)
Mempelajari tentang tentang konsep dan prinsip promosi kesehatan,
bagaimana komunikasi berperan penting dalam melakukan upaya promosi
kesehatan
12) DasarKesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Membahas ruang lingkup dan konsekuensi dalam bidang K3; kebijakan dan
peraturan, perundang-undangan dalam bidang K3; sumber-sumber bahaya,
proses kerja, kondisi kerja, tempat kerja dan lain-lain; berbagai isu masalah
keselamatan dan kesehatan kerja.
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13) Psikologi Kesehatan (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang masalah psikologis yang berdampak
pada kesehatan atau sebaliknya, dapat menerapkan konsep psikologi
dalam mempromosikan perilaku sehat dimasyarakat dan
mampu
memberikan pelayanan yang lebih baik.
14) Dasar Biomedik (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang sehat/ fisiologis meliputi : anatomi,
histologi, biokimia imuniologi.
15) Etika dan Hukum Kesehatan (2 SKS)
Membahas tentang ruang lingkup dan peranan kesehatan masyarakat dalam
meningkatkan derajat kesehatan penduduk, etika dalam melaksanakan
upaya kesehatan, hukum dan undang-undang kesehatan yang berlaku di
Indonesia
16) Aplikasi Perangkat Lunak (2 SKS)
Mengidentifikasi program aplikasi sebagai perangkat lunak komputer serta
untuk menyelesaikan berbagaitugas/pekerjaan secara cepat dan efisiensi
17) Bahasa InggrisII (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang grammar, reading comprehension,
speaking and conversation, dan translation/writing skill dalam ruang lingkup
tema kesehatanterutama kesehatan masyarakat.Dan mempraktekkan
percakapan berbahasa Inggris dalam bidang kesehatan
18) Dasar Epidemiologi (2 SKS)
Dibahas konsep dan perkembangan epidemiologi, ukuran-ukuran frekuensi
penyakit (insidens dan prevalens) dalam epidemiologi, riwayat alamiah
penyakit, konsep penyebab, penyajian data epidemiologi, jenis-jenis
penelitian epidemiologi, skrining, pengantar investigasi wabah, dan
pengantar surveilens kesehatan masyarakat
19) Biostatistik Deskriptif & Inferensial (3 SKS)
Mempelajari cara-cara pengolahan data, berbagai macam, distribusi,
pemilihan dan penerapan metode statistik deskriptif dalam bidang kesehatan
serta Membahas teori-teori dan metode statistic yang selanjutnya dapat
digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap berbagai macam data alat
analisis apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan masalah kesehatan.
20) Biomedik Lanjutan (3 SKS)
Membahas tentang konsep dasar sakit dan penyakit, klasofikasi penyakit
beradasarkan ICD dan patologis, konsep dasar terjadinya penyakit :
inflamasi degenerasi sel dan neoplasma dan perjalanan alamnya penyakit
tropis. Sistem pencernaan respirasi syaraf, imunitas, darah kargiovaskuler,
reproduksi, endokrin, intergumen, muskuloskeletal, dan penalit-penyakit
infeksi baru.
21) Dinamika Kelompok (2 SKS)
Mata kuliah ini membekali mahasiswa pengetahuan tentang hakekat
kelompok dan dinamika kelompok serta konsep konsep dalam dinamika
kelompok, pengaruh sosial dalam kelompok, pengambilan keputusan dalam
kelompok.Peristiwa peristiwa dalam kelompok :komunikasi, konplik,
kerjasama, umpan balik, Organisasi kelompok, fase fase pembentukan
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dalam pembentukan kelompok. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa
ketrampilan dalam praktek dinamika kelompok
22) Manajemen Bencana (2 SKS)
Mata Kuliah ini membahas dan memberikan kecakapan pada mahasiswa
sehingga dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana yang
ditimbulkan oleh alam maupun bencana kemanusiaan yang bersifat massal
dengan dasar kemampuan, penyediaan hunian layak, penyediaan makanan
sehat, menentukan jalur evakuasi, serta penanggulangan masalah
kesehatan pengungsi.
23) Ekonomi Kesehatan (2 SKS)
Mata Kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang
ilmu/konsep dan teori serta pelaksanaan ilmu ekonomi kesehatan. Selain itu
juga dijelaskan pula pengertian ilmu ekonomi dan teori-teori llmu ekonomi
lain secara umum khususnya ekonomi di bidang kesehatan dalam rangka
melaksanakan program kesehatan yang diterapkan di sektor kesehatan
untuk mencapai tujuan, pengembangan dan pembangunan kesehatan.
24) Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat (3 SKS)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang zat-zat gizi makro dan zat gizi mikro,
fungsi zat-zat gizi dan hubungannya dengan kesehatan, proses pencernaan
dan penyerapan zat-zat gizi serta menjelaskan serta penerapannya di
masyarakat luas dan seluruh sektor pembangunan. Dibahas pula teori-teori
tentang cara-cara melakukan penilaian status gizi bagi segala umur dan
program-program yang berhubungan dengan kesehatan serta permasalahan
pangan dan gizi di indonesia.
25) Analisis Kualitas Lingkungan (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan pemahaman kepada mahasiswa
mengenai analisis kualitas lingkungan meliputi ; pengertian, kegunaan dan
fungsi analisis lingkungan, jenis parameter kualitas lingkungan meliputi
lingkungan air, udara dan tanah,sifat fisik, kimia dan biologi lingkungan,
teknik sampling dan preparasi sample lingkungan, metode-metode analisis
sample lingkungan, dan interpretasi kualitas lingkungan dari data analisis.
26) Perencanaan & Evaluasi Kesehatan ( 2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan pemahaman kepada mahasiswa
mengenai Konsep dasar Perencanaan kesehatan, Perencanaan
menggunakan model LogicalFramework (Logframe) dan memahami konsep
evaluasi program kesehatan.
27) Epidemiologi Penyakit Menular (2 SKS)
Dibahas konsep dan perkembangan epidemiologi, ukuran-ukuran frekuensi
penyakit (insidens dan prevalens) dalam epidemiologi, riwayat alamiah
penyakit, konsep penyebab, penyajian data epidemiologi, jenis-jenis
penelitian epidemiologi, skrining, pengantar investigasi wabah, dan
pengantar surveilens kesehatan masyarakat
28) Epidemiologi Penyakit Tidak Menular (2 SKS)
Membahas berbagai penyakit tidak menular yang banyak ditemukan di
Indonesia, yang meliputi gejala-gejala atau faktor-faktor penting, distribusi,
faktor resiko dan perjalanan penyakit
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29) Manajemen Data (2 SKS)
Membahas mengenai proses manajemen data serta mempraktekkan
membuat instrumen untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, transformasi
dan penyajian data serta pembuatan laporan dengan mempergunakan
komputer dan perangkat lunak SPSS
30) Surveilans Kesehatan Masyarakat (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas mengenai kegiatan yang sangat penting dalam
manajemen kesehatan untuk dapat memberikan
dukungan data dan
informasi epidemiologi agar pengelolaan program kesehatan dapat berdaya
guna secara optimal. Informasi epidemiologi yang berkualitas, cepat dan
akurat merupakam evidence atau bukti untuk digunakan dalam proses
pengambilan kebijakan yang tepat dalam pembangunan kesehatan.
Mengingat pentingnya fungsi surveilans
untuk menyiapkan tenaga
surveilans yang terampil dan diharapkan tersedia mulai di tingkat pusat
sampai dengan di tingkat lapangan.
31) Penulisan Ilmiah (2 SKS)
Dibahas tentang cara menarik informasi dari bacaaan dan membuat
reproduksi berupa ringkasan, ikhtisar/abstrak dan sintesis serta menyususn
informasi di dalam sebuah makalah ilmiah dan menyajikan buah pikiran
secara lisan
32) Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat (2 SKS)
Dalam mata kuliah ini dibahas tentang pengertian dan kedudukan PPM
dalam intervensi kesehatan masyarakat, hakikat manusia, pendekatan
direktif/ non-direktif, model PPM dan pengalaman belajar serta teknik
menumbuhkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam program
kesehatan
33) SIK / SIM Teknologi Informasi Kesehatan (2 SKS)
Membahas konsep-konsep tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK),
meliputi pengambilan keputusan, informasi kesehatan, pengalihan
kebutuhan data menjadi informasi, sistem dan langkah-langkah pendekatan
sistem informasi manajemen kesehatan, perangkat sistem informasi
manajemen, indikator kesehatan untuk menghasilkan informasi kuantitatif,
manajemen data base, serta mengenai berbagai bentuk sistem informasi
kesehatan
34) Kewirausahaan (3SKS)
Membahas tentang konsep teori pendekatan dan praktek-praktek
kewirausahaan. Pembahasannya ditekankan pada ketrampilan konseptual
dan keatrampilan teknis
35) Seminar kesehatan (3 SKS)
Diseminarkan masalah-masalah dan gagasan baru di bidang kesehatan
masyarakat dan pengembangan profesi kesehatan masyarakat di Indonesia
36) Perundang-undangan K3 (2 SKS)
Dibahas tentang pengertian hukum, perundang-undangan, proses
pembuatan dan penerapannya. Selain itu juga dibahas latar belakang serta
berbagai hambatan penerapan hukum dan perundang-undangan kesehatan
kerja.
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37) Ergonomi (3 SKS)
Membahas perencanaan dan pelaksanaan program ergonomi di industri,
konsep dasar “fitting the job to the man” perusahaan termasuk pusat
perbelanjaan, pertambangan, pertanian dan lainnya, identifikasi masalah
serta solusi dan pencegahan K3 yang terkait dengan ergonomi.
38) Bahaya Psikososial & Stres Kerja (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk
memahami bahaya psikososial dan stress kerja dengan pokok bahasan
mengenai konsep stress, teori interaksional, transaksional hingga
manajamen stress
39) Bahaya Kimia & Biomonitoring (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang bahaya kimia bagi pekerja, bahaya
terhadap keselamatan dan bahaya terhadap kesehatan dengan
dilakukannya biomonitoring untuk memantau risiko terhadap kesehatan.
40) Penyakit Akibat Kerja
Mata kuliah ini didahului dengan penjelasan Konsep Dasar Penyakit Akibat
Kerja dari Prinsip dasar diagnosis PAK ,Pemeriksaan kesehatan, surveilans
dan deteksi dini PAK,Interaksi antara pajanan hazards dan PAK,Metode
ilmiah mengenal PAK,Program promosi dan pencegahan. Selanjutnya
mahasiswa akan mempelajari Penyakit Akibat Kerja di Industri mulai dari
Review anatomi dan fisiologi organ, interaksi pajanan dan gangguan
kesehtatan, jenis penyakit dan pekerja berisiko, gejala klinik dan dasar
diagnosis PAK, surveilans & program promosi PAK yaitu penyakit
Paru,Infeksi Kulit,Gangguan muskuloskeletal (CTD),Kelainan CVD dan
hematologi,Gangguan akibat bising,Mata,Kanker,Reproduksi,Syaraf dan
psikologis. Mahasiswa juga diharapkan mampu membuat program
pencegahan khusus seperti HLPP dan HIV AIDS di tempat kerja.
41) Higiene Industri (3 SKS)
Membahas konsep-konsep higiene industri, definisi, ruang lingkup:
Antisipasi, Rekognisi, Evaluasi dan Pengendalian (AREP) bahaya kesehatan
kerja. Selain itu dibahas juga metode-metode dalam pelaksanaan
perencanaan, implementasi, evaluasi, pengendalian dan monitoring program
higiene industri
42) Proses Industri (2 SKS)
Bertujuan agar mahasiswa mengetahui sumber dan hazard dari berbagai
macam proses industri (jenis, besaran) yang timbul dari bahan baku dan
alat,proses, produk, dari proyek dan limbah.
43) Faktor Manusia Dalam K3
Membahas mengenai konsep perilaku yang berkaitan dengan K3,
pengembangan program terkait dn implementasinya di tempat kerja.
44) Kepemimpinan & Berpikir Sistem Kesmas (2 SKS)
Membahas tentang teori kepemimpinan dan praktek-praktek kepemimpinan
mulai dari menetapkan visi, membangun tim, pengelolaan konflik,
merancang perubahan, membangun sistem, koordinasi, komunikasi hingga
pendelegasian dalam lingkungan kesehatan masyarakat.
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45) Manajemen Risiko K3 (2 SKS)
Membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko, tehnik dan
penerapan unsur-unsur manajemen risiko, identifikasi bahaya, analisis
probabilitas, serta pengkajian risiko keselamatan kerja, risiko kesehatan dan
risiko lingkungan kerja.
46) Manajemen Kebisingan dan Getar (3 SKS)
Mempelajari tentang antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian bahaya
kebisingan dan getar. Melakukan praktikum pengukuran kebisingan dan
getar.
47) Toksikologi Industri (3 SKS)
Mempelajari tentang prinip-prinsip toksikologi, metode pengukuran toksisitas,
target organ, penggunaan iformasi toksikologi untuk penilaian tingkat
keamanan, dose-response relationship dan pengaruh pajanan bahan kimia
terhadap pekerja.
48) Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan (2 SKS)
Membahas mengenai investigasi kecelakaan, accidet cause analysis dengan
menggunakan tehnik sistematik cause analysis, fault tree analysis dan event
tree analysis. Dibahas mengenai metode pencegahan kecelakaan.
49) Manajemen Kebakaran (2 SKS)
Mata kulian ini membahas mengenai konsep dasar kebakaran seperti
tetrahedron api, fire growth dan jenis-jenis fire modeling. Dibahas pula
mengenai konsep fireprevention and protection, jenis-jenis metode dan
teknik fire fighting, serta emergencyresponseand preparadness dalam
kejadian kebakaran. Mahasiswa juga melakukan praktikum fire fighting.
50) Sistem Manajemen K3 (2SKS)
Mempelajari tentang system manajemen secara umum dan system
manajemen K3 yang mencakup Konsep Dasar Sistem Manajemen K3,
Jenis-jenis sistem manajemen K3, Sistem Manajemen K3 dan Kesehatan
Kerja, Elemen dasar sistem manajemen K3, Kebijakan dan kepemimpinan
K3, Perencanaan K3, Implementasi manajemen K3, Pengendalian risiko dan
bahaya K3, Sistem Dokumentasi K3, Pembinaan dan Kompetensi,
Komunikasi K3, Pengukuran dan Pemantauan K3, Audit dan Tinjau Ulang,
PSM (Proses Safety Management), Management of Change, dan aplikasi
Sistem Manajemen K3 diberbagai bidang.
51) Ventilasi Industri (2 SKS)
Mata kuliah ini akan Mempelajari dasar-dasar vetilasi industri, jenis system
ventilasi, cara kerja system ventilasi serta dasar-dasar indoor air quality,
penerapan indoor air quality ditempat kerja yang meliputi general ventilation,
dilution ventoilation, local exhaust ventilation dan cara cara mengawaasan
dan penilainnya.
52) Kepemimpinan Manajerial Rumah Sakit (2 SKS)
Matakuliah inimembahas tentang pengantar kepemimpinan, proses
mempengaruhi orang baik individu maupun masyarakat. dalam susunan
aktivitasnya dan hubungan dalam kelompok atau organisasi.
53) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Rumah Sakit (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada
mahasiswa
untuk
memahami dan mengerti mata kuliah tersebut dengan pokok bahasan dan
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konsep Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan anatra lain Ekonomi Mikro dan
Ekonomi Makro, Sistem Ekonomi dan Masalah Pokok Ekonomi, Sumber,
Sistem, Fungsi, Syarat Pokok dan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan,
Asuransi Kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional
54) Manajemen Keperawatan Rumah Sakit (2 SKS)
Manajemen keperawatan mempelajari bagaimana mengelola sekelompok
perawat dengan menggunakan fungsi manajemen sehingga dapat
memberikan asuahan keperawatan pada klien. Fokus cabang ilmu
membahas tentang teori-teori manajemen dankepemimpinan untuk
memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Penekanannya meliputi
penggunaan keterampilan manajemen dan kepemimpinan dalam usaha
memberikan asuhan kepada klien secara menyeluruh dalam manajemen
pelayanan keperawatan dan dalam memprakarsai perubahan yang efektif
dalam sistem asuhan keperawatan. Bentuk pengalaman belajar meliputi
kuliah, diskusi, dan praktik laboratorium. Seminar digunakan untuk
mensintesis konsep-konsep dari mata ajaran pokok.
55) Terminologi Medis (2 SKS)
Merupakan mata kuliah yang membahas tentang beberapa aspek yang perlu
diperhatikan di Rumah Sakit mengenai Terminologi Medis, Pelayanan Medis,
Komite Medis, Clinical Pathway, Rekam Medis, ICD X, ICD IX CM, DRG, Ina
CBGs, Case Mix, Bridging BPJS
56) Manajemen Logistik Kesehatan (3 SKS)
Mata kuliah ini akan memberikan bekal kepada mahasiswa agar memiliki
kompetensi mengelola logistik untuk menunjang kelancaran kegiatan
manajemen kesehatan.
57) Perencanaan dan Evaluasi Rumah Sakit (2 SKS)
Merupakan mata kuliah yang membahas tentang beberapa aspek yang perlu
diperhatikan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi di bidang
kesehatan. Perencanaan dilakukan berdasarkan permasalahan yang
didapat, sehingga permasalahan tersebut dapat dilakukan desain, analisis,
implementasi, dan evaluasi.
58) Manajemen Mutu RS (3 SKS)
Mata Kuliah ini mempelajari tentang konsep Mutu serta aplikasinya, konsep
manajemen risiko di rumah sakit, serta konsep patient safety sebagai
aplikasi manajemen risiko di Rumah Sakit.
59) Manajemen Keuangan Rumah Sakit (2 SKS)
Mata Kuliah ini mempelajari tentang konsep dan teori manajemen keuangan
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis di bidang keuangan
rumah sakit. Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan berbagai teknik
analisis dalam memahami kondisi keuangan rumah sakit serta membuat
perencanaan
dan
pengendalian
atas
keuangan,
struktur
pendanaan/permodalan.
60) Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit (3 SKS)
Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit merupakan suatu Pengelolaan
informasi di Rumah Sakit yang terintegrasi dan saling berhubungan yang
berfungsi untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data
sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan
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keputusan manajemen Rumah Sakit dalam memberikan
kesehatan

pelayanan

61) Kepemimpinan dan Manajerial RS (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang teori kepemimpinan dan praktek-praktek
kepemimpinan mulai dari menetapkan visi, membangun tim, pengelolaan
konflik, merancang perubahan, membangun sistem, koordinasi, komunikasi
hingga pendelegasian. Di akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat
memperoleh pengalaman praktek kepemimpinan dan manajerial dalam
lingkungan kerja Rumah Sakit
62) Manajemen Sumber Daya manusia RS (2 SKS)
Membahas konsep sumber daya manusia dan ketenagaan di rumah sakit,
serta aplikasinya dalam manajemen pelayanan rumah sakit.
63) Manajemen Keperawatan RS (2 SKS)
Membahas mengenai perawat sebagai mitra kerja dokter, asuhan
keperawatan I,II,III,IV metode penugasan, manajemen waktu, supervisi
dalam keperawatan, komisi keperawatan, standar pelayanan perawatan,
manajemen SDM dalam keperawatan dan seminar.
64) ManajemenLogistik Kesehatan (3 SKS)
Membahas tentang konsep dan masalah-masalah manajemen logistik dalam
kesehatan masyarakat perkotaan dengan contoh-contoh kasus.
65) Perencanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Kesehatan (2 SKS)
Menjelaskan secara komprehensif bagaimana penerapan pendekatan,
metode dan tehnik perencanaan, pemantauan dan penilaian program dan
layanan kesehatan di Indonesia. Scara khusus membahas tentang analisis
situasi, pengembangan indikator dan target perencanaan kesehatan, dll.
66) Manajemen Risiko, Mutu dan Safety RS (3 SKS)
Sebagai institusi pelayanan publik yang ikut bertanggung jawab pada
peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, kinerja rumah sakit
akan tercermin dari mutu pelayanannya, konsep dasar quality assurance,
implementasi dalam proses akreditasi termasuk indikator mutu rumah sakit
yang meliputi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dokter, perawat,
sarana dan prasarana, kebijakan tarif dll.
67) Manajemen Keuangan RS (2 SKS)
Membahas konsep keuangan dan aplikasinya dalam manajemen pelayanan
rumah sakit, termasuk latihan contoh kasus
68) Fisiologi Reproduksi Manusia (2 SKS)
Memahami lebih komprehensif mengenai fisiologi reproduksi manusia, lakilaki dan perempuan, organ bagian luar dan bagian dalam serta gangguan
yang mungkin terjadi pada organ reproduksi
69) Gender dan Seksualitas (2 SKS)
Membahas konsep gender dan seksualitas terutama
perempuanserta contoh-contoh kasus dimasyarakat

pada

kaum

70) Kesehatan Maternal dan Neonatal (2 SKS)
Membahas upaya-upaya untuk pencegahan morbiditas dan mortalitas dan
pendekatan-pendekatan medik dan non medik,kesiapan rumahsakit
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menangani persalinan sulit dan rujukan, pemberdayaan bidan desa, indikator
kesehatan maternal, kesehatan pasca persalinan
71) KB, Kontrasepsi dan Infertilitas
Membahas tentang penurunan risiko kehamilan, peran KB dalam kematian
maternal metode kontrasepsi, jenis, efektifitas dan prevalensi dan
penyebarannya, tingkat kepatuhan penggunaan kontrasepsi, kemandulan,
aspek jender dan sosial budaya, pemberdayaan wanita
72) Epidemiologi Kesehatan Reproduksi (2 SKS)
Membahas antara lain distribusi dan determinan / mortalitas ibu hamil,
melahirkan dan ibu menyusui. Pada kuliah ini juga akan dibahas secara fisik
tentang kematian bayi dan determinannya, serta beberapa faktor yang
bberhubungan dengan kesehatan ibu, seperti ASI dan KB.
73) Issue terkini Kesehatan Reproduksi (2 SKS)
Membahas issu terkini yang berkaitan erat dengan area kesehatan
reproduksi termasuk tentang kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi di
Indonesia, aspek religi, perkembangan tehnologi kontrasepsi, kekerasan
trhadap perempuan dan anak, pornografi, isu homoseksualitas, undangundang terkini tentang aorsi, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan
reproduksi, pengaruh kerja terhadap kesehatan reproduksi dll.
74) Konseling dan Promosi Kesehatan (2 SKS)
Membahas mengenai prinsip-prinsip dan tehnik konseling untuk kesehatan
terutama kesehatan reproduksi pada beragai target (remaja laki-laki dan
perempuan, wanita dan pria usia subur dan lansia) baik pada situasi dan
kondisi yang normal ataupun situasike gawat-daruratan.
75) Kesehatan Reproduksi Remaja (2 SKS)
Membahas perkembangan masa remaja, ruang lingkup dan konsep
kesehatan dan kesehatan reproduksi remaja, pendekatan dan pemecahan
masalah kesehatan repsoduksi remaja, berbagai pengalaman institusi /
instansi pemerintah atau swasta dalam mengelola program-program
kesehatan reproduksi remaja, termasuk pengalaman berbagai LSM remaja
di indonesia.
76) Patologi Reproduksi Manusia (2 SKS)
Membahas lebih spesifik mengenai penyakit-penyakit dan patologi pada
organ dan sistem reproduksi manusia, akibat-akibatnya serta cara
pencegahan dan pengobatannya
77) Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (2 SKS)
Membahas tentangkelangs ungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan
anak ditinjau dari sudut konsep, gizi, penyakit, psikologi perkembangan dan
penelitian terakhir tentang kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan anak.
78) Aspek Psikologi Kesehatan reproduksi (2 SKS)
Membahas antara lain : kedudukan psikologi dalam kesmas dan ruang
lingkup kesehatan reproduksi, keterkaitan antara kebijakan kependudukan
dan implikasinya pada masalah kesehatan reproduksi, memahami faktorfaktor yang berpengaruh terhadap fertilitas, memahami konsep kindship dan
keluarga, faktor psikologis dalam penggunaan kontrasepsi, masalah
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seksualitas serta memahami seksualitas serta memahami sexual risk
ehavior pada remaja
79) Infeksi Saluran Reproduksi dan HIV / AIDS (2 SKS)
Membahas penyakit menular seksual, dampak pada organ genitalia dan
organ reproduksi laki-laki dan perempuan, termasuk disini adalah dampak
fisik, mental dan sosial dari HIV dan AIDS, baik pada individu atau
masyarakat secara luas. Dibahas juga hal-hal yang berhubungan dengan
sero surveillans, surveillans, KAP dan para meternya, kewaspadaan
universal, aspek sosial budaya dan konseling.
80) Kepemimpinan dan Manajerial Kespro (2 SKS)
Membahas tentang teori kepemimpinan dan praktek-praktek kepemimpinan
mulai dari menetapkan visi, membangun tim, pengelolaan konflik,
merancang perubahan, membangun sistem, koordinasi, komunikasi hingga
pendelegasian. Di akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat
memperoleh pengalaman praktek kepemimpinan dan manajerial dalam
lingkungan kerja Kesehatan Reproduksi
81) Sistem Reproduksi dan Kesehatan Usia Lanjut (2 SKS)
Membahas masalah kesehatan yang dihadapi oleh para lanjut usia meliputi
masalah menopause, yangd ilihat dari aspek psikologi dan aspek medis,
masalah hormonal, penyakit degeneratif dan gizi pada lansia. Kunjungan ke
panti Wreda.
82) Gizi untuk Kesehatan Reproduksi (2 SKS)
Membahas tentang peranan gizi pada pertumbuhan remaja, pola konsumsi
wanita, gizi pada kehamilan remaja, hubungan diet dengan siklus menstruasi
dan hormon steroid, gizi pada masa kehamilan danlaktasi, gizi pada bayi dan
anak, gizi pada wanita pre-menopause dan menopause.
83) Pengembangan Intervensi Kespro (2 SKS)
Membahas dan menjelaskan cara-cara untuk mengembangkan intervensi
kesehatan reproduksi berbasis masalah yang meliputi pengembangan dan
analisis masalah; pengembangan dan analisis tujuan; pengembangan dan
analisis kerangka kerja logis; dan rencana implementasinya
84) Manajemen Pelayanan Kesehatan Reproduksi (2 SKS)
Membahas tentang standar pelayanan kesehatan reproduksi, kualitas
petugas layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, konseling
dan hak-hak kewajiban klien dan petugas layanan kesehatan, terutama
layanan kesehatn reproduksi.
85) Manajemen Strategis Kesehatan Reproduksi (2 SKS)
Membahas teori dan konsep-konsep dalam manajemen strategis, serta
aplikasinya dalam bidang kesehatan reproduksi
86) Metabolisme Energi Makro & Mikro (2 SKS)
Metabolisme zat gizi makro-mikro dan berbagai faktor yang
mempengaruhinya akan mengawali pembahasan di mata kuliah ini.
Kemudian akan dibahas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein,
metabolisme vitamin baik yang larut air maupun yang larut lemak, mengenai
mikro dan makro mineral serta interaksi antar mineral . Setelah itu akan
dibahas proses pembentukan energi, dan penggunaan energi, dan
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penggunaan energi saat istirahat dan latihan. Terakhir akan dibahas issue
mutakhir terkait dengan metabolisme energi dan zat gizi makro-mikro.
87) Gizi dalam Daur Hidup (2SKS)
Setiap tahap kehidupan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Untuk itu
kebutuhan zat gizi dalam setiap tahapan kehidupan mulai dari ibu hamil
hingga lansia dan faktor yang terkait serta dampak kelebihan dan
kekurangannya akan dibahas dalam mata kuliah ini.
88) Ilmu Bahan Makanan (2 SKS)
Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai sifat fisik, kimia dan
kandungan bahan makanan serta pengelompokkannya.
89) Manajemen Makanan Institusi (2 SKS)
Membahas teori dan aplikasi gizi dalam manajemen makanan, serta praktek
menyusun menu makanan untuk rumah tangga dan institusi.
90) Teknologi Pangan (2 SKS)
Pada akhir mata kuliah ini, peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip
ilmu dan teknologi pangan dalam mengolah dan mengawetkan pangan
dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu pangan. Untuk itu akan
dibahas mengenai kerusakan pangan, ruang lingkup penilaian kualitas
makanan, berbagai macam penilaian kualitas makanan secara subyektif dan
cara mengumpulkan dan mengolah data penilaian subyektif pangan.
Peningkatan mutu dan gizi pangan; penyusunan makanan formula, bahan
pangan tambahan(BTP) dan berbagai jenis pengolahan dan pengemasan
makanan juga akan diberikan dalam mata kuliah ini.
91) Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi (2 SKS)
Perawatan dan dietetik untuk berbagai penyakit infeksi yang banyak terdapat
di Indonesia akan dibahas dalam mata kuliah ini. Antara lain penyakit AIDS,
paru KEP. Selain itu akan dibahas pula perawatan dan dietetik pada
penyakit terkait psikologi seperti anoreksia dan bulimia.
92) Penilaian Status Gizi (2 SKS)
Mata kuliah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan
mahasiswa mengenai teori-teori tentang cara-cara melakukan penilaian
status gizi, dilanjutkan dengan praktek dan contoh-contoh aplikasi di bidang
kesehatan masyarakat
93) Tumbuh Kembang Anak (2 SKS)
Membahas teori tumbuh kembang anak dan praktek mengukur tumbuh
kembang anak dengan metode antropometri dan mencatatnya dalam kurva
tumbuh kembang anak
94) Kepemimpinan dan Manajerial Gizi (2 SKS)
Membahas tentang teori kepemimpinan dan praktek-praktek kepemimpinan
mulai dari menetapkan visi, membangun tim, pengelolaan konflik,
merancang perubahan, membangun sistem, koordinasi, komunikasi hingga
pendelegasian. Di akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat
memperoleh pengalaman praktik kepemimpinan dan manajerial dalam
lingkungan kerja bidang gizi.
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95) Dietetika Penyakit Degeneratif (3 SKS)
Pada mata kuliah ini dibahas mengenai dietetik dan perawatan penyakit
degeneratif seperti: kanker, ginjal dan saluran urinary, hati dan kantung
empedu, CVD dan sistem peredaran darah, hipertensi serta Diabetes
mellitus dan insulin.
96) Analisis Zat Gizi (3 SKS)
Dalam mata kuliah ini akan dibahas berbagai cara analisa untuk setiap
kandungan bahan pangan, baik bahan pangan segar maupun olahan
97) Issue Gizi Terkini (2 SKS)
Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai isu-isu mutakhir terkait
dengan bidang gizi, dietetik dan kesehatan
98) Metode Riset Gizi (2 SKS)
Pokok bahasan yang akan dipelajari adalah metodologi penelitian dan
proses unsur penelitian, kerangka konsepsional dan pengukuran konsep,
rancangan penelitian gizi, desain dan analisis kualitatif, pengembangan
kuesioner dan teknik wawancara, pengumpulan, manajemen dan analisis
data, penulisan hasil, penyusunan proposal, dan kritik jurnal.
99) Konseling Gizi (2 SKS)
Akan dibahsa mengenai komunikasi antar individu, pengembangan
kepribadian dengan cara pengenalan diri. Selain itu akan dibahas mengenai
dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar individu
100) Perencanaan dan Evaluasi Program Gizi (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas ruang lingkup perencanaan dan evaluasi
program gizi, aplikasi gizi dalam kesehatan masyarakat, identifikasi
masalah, penentuan prioritas masalah, penentuan tujuan, jenis intervensi
gizi, seleksi model intervensi, penyusunan rencana operasional, manajemen
program intervensi gizi dan evaluasi program.
101) Manajemen Strategis Gizi (2 SKS)
Membahas teori dan konsep-konsep dalam manajemen strategis, serta
aplikasinya dalam bidang gizi.
102) Gizi Perkotaan (2 SKS)
Meningkatnya jumla penduduk perkotaan secara pesat menuntut
pengetahuan yang mendalam dan spesifik mengenai berbagai aspek
penduduk perkotaan termasuk di dalamnya aspek gizi dan kesehatan
masyarakat perkotaan. Mata ajaran ini menguraikan perbedaan antara
karakteristik komunitas kota dan desa, kekhasan masalah gizi di perkotaan,
penyebab spesifik masalah gizi perkotaan dan inovasi program gizi di
perkotaan.
103) Perilaku Kesehatan (2 SKS)
Mata kuliah ini memahami respons seseorang terhadap stimulus atau objek
yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit, dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kesehatan, lingkungan, makanan, minuman dan pelayanan
kesehatan
104) Advokasi Promosi Kesehatan (3 SKS)
Membahas tentang sejarah perkembangan advokasi, konsep (definisi,
tujuan ruang lingkup) advokasi dan perkembangannya di Indonesia,
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beberapa teori yang mendasari advokasi, langkah, proses termasuk
evaluasi dan indikator advokasi, Analisis kebijakan publik, perencanaan
APBN/ APBD, Sasaran advokasi (legislatif pusat/ daerah) dan hak legislatif,
dapat melakukan pendekatan dan strategi advokasi, menjelaskan teknik
advokasi media, teknik jejaring dalam advokasi, menerapkan rapat dengar
pendapat (RDP), Mengidentifikasi dan membahas isu isu advokasi di
bidang kesehatan masyarakat.
105) Aspek sosial, budaya kesehatan (2 SKS)
menjelaskan masyarakat dan kebudayaan,pengaruh sosial budaya
terhadap kesehatan,pengaruh sosial budaya terhadap kesehatan
perubahan sosial budaya,masalah-masalah sosial budaya dalam
pembangunan kesehatan di Indonesia
106) Manajemen Program Promosi Kesehatan (3 SKS)
Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu
menjelaskan dan merencanakann program untuk meningkatkan kemauan
dan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan (promosi kesehatan).
107) Issu Strategi Promosi Kesehatan Terkini (2 SKS)
Mahasiswa mampu untuk memahami tentang Isu Strategi promosi
kesehatan terkini di dalam kesehatan masyarakat, perumusan berbagai isu
strategis dan kebijakan pembangunan kesehatan
108) Perencanaan dan Evaluasi Promosi kesehatan (3 SKS)
Dalam perkuliahan ini dibahas Teori dasar Promosi dan perilaku
kesehatan, komunikasi kesehatan, advokasi pemasaran sosial, dan
penerapan promosi kesehatan mulai dari perencanaan dan evaluasi
sampai aplikasinya.
109) Komunikasi Interpersonal (2 SKS)
Membahas tentang komunikasi atau interaksi antar pribadi yang bersifat
dua arah, yang dilakukan secara verbal dan non verbal serta merupakan
aktivitas saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan
individu atau antar individu di dalam kelompok kecil. Termasuk akan
dibahas di dalamnya adalah tahapan-tahapan dalam suatu hubungan
interpersonal, dan bagaimana cara mengatasi konflik. Materi perkuliahan
mencakup pengertian dan karakteristik komunikasi interpersonal, proses
komunikasi interpersonal, persepsi manusia, pesan verbal dan non verbal,
komunikasi efektif, aspek nilai, norma dan etika komunikasi interpersonal.
Selain itu, juga membahas mengenai komunikasi dengan kelompok
disabilitas seperti tunarungu dan tunanetra
110) Pengembangan Media Promosi kesehatan (3 SKS)
Mata Kuliah ini mengkaji pengertian media promosi kesehatan, kedudukan
media dalam konteks komunikasi pendidikan kesehatan, fungsi media dan
manfaat media dalam promosi kesehatan, pengertian dan prinsip social
marketing, produk media baik cetak maupun elektronik (TV, radio, sosial
media), Karakteristik media realia, konsep media cetak, ukuran-ukuran
media internasional (ukuran kertas, ukuran iklan dalam koran, ukuran
sparasi, dll). Selain itu juga ,emgkaji langkah-langkah dalam pembuatan
media promosi kesehatan, praktikum membuat media promosi kesehatan,
dan analisis kebutuhan media promosi kesehatan
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111) Promosi Kesehatan di Industri (3 SKS)
Mata kuliah ini akan membahas tentang review konsep promosi kesehatan
pekerja, prinsip dasar perubahan perilaku dan penilaian kebutuhan
program, dibahas pula mengenai desain/ perencanaan program,
pelaksanaan dan evaluasi program. Program physical fitness,serta
program-program spesifik seperti rokok, manajemen stress, diabetes
mellitus dan penyakit terkait kerja lainnya.
112) Promosi kesehatan di Rumah Sakit (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep promosi kesehatan,
pelaksanaan promkes bagi pasien sakit, individu sehat, petugas/karyawan
rumah sakit, serta pelaksanaan promkes di luar gedung rumah sakit dan
langkah – langkah pengembangan dan indikator keberhasilannya, promkes
pasien
sehat,
dibahas
pula
mengenai
desain/perencanaan
program,pelaksanaan dan evaluasi program, dan patient safety.
113) Aplikasi Promosi Kesehatan di Berbagai Tatanan (3SKS)
Aplikasi promosi kesehatan pada institusi dan masyarakat bertujuan untuk
memberikan pengetahuan kepada mahasiswa kesehatan masyarakat
mengenai promosi kesehatan di masing-masing tatanan dan sasaran
pelayanan dalam upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk
menentukan intervensi promkes sebelum merencanakan program
kesehatan dilakukan assesmen dengan melakukan target kelompok
sasaran,melakukan perencanaan program kesehatan, melakukan
implementasi program dan melakukan evaluasi program
114) Pembiayaan dalam Promosi Kesehatan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian, konsep, teori dan praktekpraktek perencanaan, pembiayaan promosi kesehatan baik di rumah sakit,
puskesmas dan di berbagai tatanan. Pembahasan ditekankan pada
konseptual dan analisa serta ketrampilan teknis. KuliahPembiayaan
Promosi Kesehatan disajikan dalam bentuk perkuliahan, penjelasan materi,
knowledge sharing, problem solving dan tugas
115) Siklus Pemecahan Masalah Kesehatan (3 SKS)
Mata ajar ini membahas siklus pemecahan masalah kesehatan
masyarakat, bagaimana cara menentukan prioritas masalah, memecahkan
masalah dengan metode siklus pemecahan masalah yang ada
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B. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
1. Pengertian
Sesuai ketentuan undang –undang Pendidikan Tinggi No 12 tahun 2012 dan
Permenristek Dikti No 44 Tahun 2014, bahwa jenis pendidikan ada beberapa kategori
: pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Berkaitan dengan
hal tersebut, serta sesuai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
dibidang kesehatan dan dalam rangka mengantisipasi era globalisasi, maka
peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga profesi bidan tersebut
menjadi sesuatu yang sangat mendesak.
Dan merujuk pada Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Nomor 007/B.B2/PI/2018 tanggal 3 Januari 2018, bahwa untuk
Program Studi Bidan Pendidik Program Diploma Empat yang Terakreditasi A dan B
dapat diubah menjadi Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan. Sehingga
pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada (SMRH) menyesuaikan pada
Program Studi D4 Bidan Pendidik berganti menjadi Program Studi Kebidanan
Sarjana Terapan (S.Tr.Keb).
Sesuai dengan Visi dan Misi Prodi Sarjana Terapan Kebidanan bahwa kami akan
mencetak lulusan bidan Profesional yang ramah, terampil, kompeten dan mampu
bersaing dibidang ilmu kebidanan, keterampilan dan unggul dalam pelayanan asuhan
komplementer. Mampu dalam menciptakan peluang usaha sendiri dalam bidang
asuhan kebidanan. Selama proses pembelajaran yang dijalankan sangat baik
dengan metode pembelajaran yang bervariatif dan pendekatan Student Centre
Learning (SCL). Didukung dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) kami merujuk
pada dengan KKNI level 7, lahan praktik klinik kebidanan dan para CI (Pembimbing
Lahan praktik) yang memenuhui kualifikasi serta pelatihan dan studi lapangan yang
sangat relevan dengan kompetensi lulusan.
Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan adalah merupakan pendidikan vokasi,
dimana pendidikan ini setara dengan jenjang akademik atau Sarjana. Area level
kompetemsi pada Sarjana Terapan Kebidanan yaitu pada level 6 KKNI (Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia), dengan kurikulum yang digunakan pada prodi ini
mengacu kepada Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang memuat 60% praktek dan
40% teori. Lulusannya dapat melanjutkan pendidikan pada Program Profesi Bidan
dan Program Magister Terapan.
2. Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi
Pada tahun 2025 menjadi program studi terkemuka di Indonesia yang
menghasilkan Bidan Profesional yang ramah, terampil, kompeten dan mampu
bersaing dibidang ilmu kebidanan, keterampilan dan unggul dalam pelayanan
asuhan komplementer.

b. Misi
Sejalan dengan visi diatas dan untuk mewujudkannya maka dirumuskanlah Misi
sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan Profesi Bidan yang selain
menguasai ilmu kebidanan, memiliki kompetensi standar kebidanan terkini,
memiliki kompetensi praktik klinik kebidanan dan unggul dalam pelayanan
asuhan komplementer
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2) Menyelenggarakan penelitian-penelitian terapan dalam upaya mengembangkan
bahan pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah kebidanan,
kesehatan ibu, bayi dan anak dan kesehatan reproduksi perempuan.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan
hasil penelitian dan menyelesaikan masalah-masalah kebidanan, kesehatan
ibu, bayi dan anak dan kesehatan reproduksi perempuan dalam masyarakat.
4) Menyelenggarakan pembangunan karakter melalui pendidikan budi pekerti,
agama, kewirausahaan dan pembangunan karakter kemanusiaan dan
kebangsaan kepada setiap peserta didik.

c. Tujuan
Tujuan Program Studi Program Sarjana Terapan Kebidanan :
1) Menghasilkan lulusan Program Studi Profesi Bidan yang berbudi luhur dan
mampu menerapkan IPTEKS kebidanan terkini dalam pemeriksaan kehamilan
dengan alat bantu Ultra Sound Grafi, memiliki kompetensi klinik serta pelayanan
kebidanan
komplementer,
berjiwa
kemanusiaan,
kebangsaan
dan
kewirausahaan yang mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional.
2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat
dalam bidang kebidanan, kesehatan ibu, bayi, anak dan kesehatan reproduksi
perempuan.
3) Menghasilkan kerjasama dengan berbagai rumah sakit, perguruan tinggi, dunia
usaha dan industri pelayanan kesehatan dalam rangka menyiapkan lulusan
yang mampu mengelola praktik kebidanan mandiri (Clinical Manager) yang
memiliki naluri kewirausahaan (Enterpreneurship).
3. Profil Lulusan
Profil Lulusan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan sebagai berikut :
a. Care Provider (Pemberi asuhan kebidanan) yaitu: Bidan berperan sebagai
pemberi asuhan kebidanan komprehensif, professional, mandiri
dan
berwirausaha dalam bidang asuhan kebidanan dengan memanfaatkan asuhan
komplementer pada perempuan sepanjang siklus reproduksinya yang meliputi
masa remaja, pranikah, pra konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru
lahir, bayi, anak balita, dan pra sekolah, pramenopouse, menopause, kesehatan
reproduksi perempuan dengan permasalahannya, keluarga berencana,
pelayanan kontrasepsi dan pencegahan keganasan alat reproduksi dengan
melibatkan keluarga dan masyarakat sesuai dengan kode etik profesi serta dapat
melakukan penelitian dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK).
b. Communikator (Komunikator) yaitu: Bidan mampu mengkomunikasikan
kebijkan, advokasi, dan menyampaikan pemikiran atau karya inovasi yang
bermanfaat bagi pengembangan profesi bidan serta menjadi agen pembaharu
dalam pelayanan kesehatan dan mendorong masyarakat untuk mengikuti pola
hidup sehat sesuai dengan inovasi terbaru.
c. Decision Maker (Pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan) : Bidan
berperan sebagai pengambil keputusan yang independen dalam menjalankan
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis , sistematis, kreatif dan
strategis dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi
perempuan dan pelayanan kontrasepsi.
d. Community Leader (Penggerak masyarakat dalam bidang kesehatan ibu dan
anak) : Bidan berperan sebagai penggerak dan pemberdaya masyarakat untuk
peningkatan kualitas hidup masyarakat, perempuan, ibu, anak dan keluarga
dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia.
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e. Manager (Pengelola) yaitu Bidan berperan sebagai pengelola pelayanan
kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dengan
memanfaatkan IPTEKS serta memperhatikan potensi sosial budaya dan sumber
daya secara efektif dan efisien.
4. Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Sikap, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus
a) Sikap
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religious
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan
berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar
praktik kebidanan
3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6) Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak,
potensi, privacy, keragaman budaya/etnik dan keyakinan/agama
7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan
8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
serta dalam kehidupan berprofesi
9) Menginternalisasi sesuai dengan nilai, norma, etika akademik
10) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam memberikan
pelayanan dan asuhan kebidanan secara mandiri
11) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
b) Keterampilan Umum
1) Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur
dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai
dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
3) Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang
keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain
atau karya seni
4) Mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja,
sepesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi
5) Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,
spesifikasi desain, dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya
6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil
kerjasama didalam maupun di luar lembaganya
7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri
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9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
c) Keterampilan Khusus
1) Seluruh keterampilan khusus Kebidanan :
• Memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan dan
pasca persalinan
• Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi dan balita
• Memberikan asuhan kebidanan pada prakonsepsi
• Memberikan asuhan kebidanan terkait dengan pelayanan kontrasepsi
• Menegakkan diagnosis kebidanan berdasarkan rasionalisasi klinis dan
penilaian kritis, melakukan tindakan segera dan /atau perencanaan
tindakan, sesuai dengan diagnosis kebidanan yang telah ditegakkan
dengan pertimbangan keragaman budaya, pandagan, agama,
kepercayaan, status ekonomi, keunikan, serta potensi individu
• Melakukan advokasi, edukasi, dan penuyuluhan serta konsultasi
• Melakukan kemitraan dengan perempuan untuk meningkatkan
pemberdayaan perempuan dalam mengelola kesehatan reproduksi,
konsepsi, persalinan, pasca persalinan dan pengasuhan anak
• Mampu mengelola praktik mandiri dan institusi pelayanan kebidanan di
tatanan pelayanan kesehatan dalam lingkup tanggung jawabnya
2) Mampu memberikan asuhan pada masa remaja, prakonsepsi, dan
perimenoupose dalam rangka mencapai reproduksi yang sehat.
3) Mampu melaksanakan pelayanan kontrasepsi : AKDR dan AKBK
4) Mampu melakukan kolaborasi interprofesional dalam mengelola kasus pada
masa remaja prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, BBL, balita, pra
sekolah dan KB
5) Mampu melakukan promosi kesehatan melalui pendidikan kesehatan pada
perempuan, keluarga dan masyarakat meliputi reproduksi sehat, perencanaan
keluarga, persiapan menjadi orang tua, pengasuhan anak, self care, hak azasi
manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan memandang kehamilan dan
persalinan sebagai sesuatu alamiah
6) Mampu melakukan konseling pada perempuan dan keluarga dalam asuhan
serta perencanaan keluarga
7) Mampu bermitra dan memberdayakan perempuan dan keluarga terkait
pengambilan keputusan dalam asuhan
8) Mampu menerapkan konsep teori asuhan kebidanan komplementer terkait
dengan pelayanan asuhan kebidanan.*
9) Mampu menerapkan sistem informasi kesehatan terkait pada pelayanan
asuhan kebidanan.*
d) Pengetahuan
1) Mengusi konsep teoritis sains alam, anatomi, fisilogi, mikrobiologi, fisika
kesehatan, dan biokimia, parasitology, imunologi, farmakologi, genetika,
biologi perkembangan yang terkait dengan siklus kesehatan reproduksi
perempuan dan proses asuhan yang dibutuhkan secara mendalam
2) Menguasi konsep teoritis sains sosial : ekonomi kesehatan, politik kesehatan,
kebijakan publik di bidang kesehatan, epidemiologi dan biostatistik, kesehatan
masyarakat secara mendalam
3) Mengausi konsep teoritis psikologi perkembangan dan perilaku yang berkaitan
dengan siklus reproduksi perempuan secara umum
4) Menguasi konsep teoritis gizi dalam siklus reproduksi perempuan secara
umum
5) Menguasi konsep teoritis manajemen dan kepemimpinan secara umum
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6) Menguasi konsep teoritis ilmu kesehatan anak secara umum yang relevan
dengan asuhan kebidanan
7) Menguasi konsep teoritis patalogi secara umum yang relevan dengan asuhan
kebidanan
8) Menguasi konsep teoritis tentang etika profesi dan hukum yang terkait dengan
pelayanan kebidanan
9) Mampu berbahasa inggris dalam memberikan komunikasi terkait asuhan
kebidanan di tatanan pelayanan kebidanan dan komunitas.*
5. Kurikulum (Struktur, Deskripsi MK)
a. Struktur Mata Kuliah (Tahap Pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan)

No
1
2
3
4
5
6
7

Kode MK
Bd.6.0.01
Bd.6.0.02
Bd.6.0.04
Bd.6.0.03
Bd.6.1.05
Bd.6.2.16
Bd.6.2.19

Semester 1
Mata Kuliah (MK)
Pendidikan Agama
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Pancasila
Bahasa Indonesia
Anatomi Fisiologi
Kebutuhan Dasar Manusia
Konsep Kebidanan
Jumlah

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Kode MK
Bd.6.1.09
Bd.6.1.10
Bd.6.3.41
Bd.6.1.08
Bd.6.1.11
Bd.6.2.17
Bd.6.1.15
Bd.6.2.37

Semester 2
Mata Kuliah (MK)
Mikrobiologi
Biokimia
Pembangunan Karakter
Genetika dan Biologi Reproduksi
Fisika Kesehatan
Keterampilan Dasar Kebidanan
Humaniora
PKK I (KDK)
Jumlah

No
1

Kode MK
Bd.6.2.18

2

Bd.6.2.20

3
4
5

Bd.6.2.21
Bd.6.2.29
Bd.6.1.14

6
7

Bd.6.1.06
Bd.6.2.38

Semester 3
Mata Kuliah (MK)
Etikolegal dan Hukum Kesehatan
Dalam Praktik Kebidanan
Komunikasi Dalam Praktik
Kebidanan
Asuhan Kebidanan Kehamilan
Obstetri
Ilmu Sosial Budaya dan Antropologi
Kesehatan
Ilmu Penyakit Umum
PKK II (ANC)
Jumlah

K/T
1
1
1
1
1
1
2
8

S
1
1
1
1
1
1
1
7

P
2
1
1
4

SKS
2
2
2
2
4
3
4
19

K/T
1
1
1
1
1
1
1
7

S
1
1
1
1
4

P
1
1
1
1
1
3
8

SKS
2
2
2
3
2
3
2
3
19

K/T
2

S
1

P
-

SKS
3

1

1

1

3

2
1
1

1
1
1

2
1

5
2
3

1
8

5

1
4
9

2
4
22
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No
1
2

Kode MK
Bd.6.2.22
Bd.6.2.23

3
4
5

Bd.6.2.32
Bd.6.3.44
Bd.6.2.33

6

Bd.6.2.39

No
1

Kode MK
Bd.6.2.24

2
3

Bd.6.2.31
Bd.6.2.27

4

Bd.6.2.28

5

Bd. 6.3.52

6
7

Bd.6.1.07
Bd.6.2.40

No
1
2

Kode MK
Bd.6.2.25
Bd.6.2.26

3
4
5

Bd.6.3.39
Bd.6.1.12
Bd.6.2.34

6
7
8

Bd.6.1.13
Bd.6.2.30
Bd.6.2.36

No
1
2
3
4

Kode MK
Bd.6.3.42
Bd.6.3.43
Bd. 6.3.53

5
6

Bd.6.3.37

Bd.6.2.35

Bd.6.2.41

Semester 4
Mata Kuliah (MK)
Asuhan Kebidanan Persalinan
Asuhan Kebidanan Nifas dan
Menyusui
Gizi dalam Kesehatan Reproduksi
Bahasa Inggris Kebidanan
Psikologi pada Kehamilan,
Persalinan, Nifas, BBL
PKK III (INC, BBL)
Jumlah
Semester 5
Mata Kuliah (MK)
Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi,
Balita, Anak dan Pra Sekolah
Ilmu Kesehatan Anak
Kesehatan Perempuan dan
Perencanaan Keluarga
Dokumentasi Kebidanan dan
Sistem Informasi Kesehatan
Pengambilan Keputusan Klinik
dalam asuhan Kebidanan
Farmakologi
PKK IV (PNC, KB)
Jumlah
Semester 6
Mata Kuliah (MK)
Asuhan Kebidanan Komunitas
Asuhan Kebidanan
Kegawatdaruratan Maternal dan
Neonatal
Epidemiologi
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Organisasi dan Manajemen dalam
Pelayanan Kebidanan
Promosi Kesehatan
Gynekologi
Praktik Kebidanan Komunitas
Jumlah
Semester 7
Mata Kuliah (MK)
Asuhan Kebidanan Komplementer
Kewirausahaan
Etika dalam kerja
Mutu Layanan Kebidanan dan
Kebijakan
Biostatistik
PKK V Kegawatdaruratan
Maternal Neonatal
Jumlah

K/T
2
1

S
1
1

P
2
2

SKS
5
4

1
1
1

1
1
1

-

2
2
2

6

5

5
9

5
20

K/T
2

S
1

P
2

SKS
5

1
2

1
1

1

2
4

1

2

-

3

1

1

-

2

1
8

1
7

4
7

2
4
22

K/T
2
2

S
1
1

P
1
2

SKS
4
5

1
1
1

1
1
1

-

2
2
2

1
1
9

1
1
7

3
6

2
2
3
22

K/T
2
1
1

S
1
1
1

P
1
1
-

SKS
4
3
2

1

1

-

2

1

1

-

2

-

-

5

5

6

5

7

18
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No
1
2
3

Kode MK
Bd.6.3.38
Bd.6.2.42
Bd.6.3.40

Semester 8
Mata Kuliah (MK)
Metode penelitian
PKK VI Komplementer
Komprehensif
Skripsi
Jumlah
Total SKS

K/T
1

S
1

P
-

SKS
2

-

-

5

5

1

1

4
9

4
11

K/T S
53 41

P
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SKS
153

b. Deskripsi Mata Kuliah
1) Pendidikan Agama (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian,
keterampilan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai agama yang menyelaraskan penguasaan dalam ilmu pengetahuan,
tekhnologi dan seni serta mendorong peserta didik untuk taat menjalankan
ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam memberikan
layanan kebidanan serta menjadikan agama `sebagai landasan etika moral
dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
2) Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiwa untuk memahami
tentang wawasan nusantara, ketahanan nasional, strategi nasional, politik dan
sistem hankamrata untuk meningkatakan pengetahuan, kesadaran dan
motivasi untuk berjuang menjaga kelestarian kehidupan bangsa Indonesia
yang aman, kuat, bersatu dan tentram .
3) Pendidikan Pancasila (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Matakuliah ini menjelaskan
tentang landasan dan tujuan Pendidikan pancasila, Sejarah Paham
Kebangsaan Indonesia, pancasila sebagai Sistem Filsafat, Pancasila sebagai
Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia,Setelah mengikuti seluruh rangkaian
perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang memadai dan
mampu menempatkan diri sebagai warga negara yang baik dan bertanggung
jawab dalam menunjang pembangunan bangsa dan kehidupan sehari-hari.
4) Bahasa Indonesia (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengertian Bahasa dan
penggunaanya, perkembangan Bahasa Indonesia, pedoman Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD), menyebutkan tata kalimat, menyusun paragraf .
Mahasiswa belajar menulis sebuah karangan; menentukan topik, tema dan
judul karangan, membuat surat lamaran pekerjaan dan menulis laporan tugas
akhir (Skripsi).
5) Anatomi Fisiologi (4 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa
memahami struktur anatomi fisiologi sistem tubuh manusia, serta
mengaplikasikan ilmu anatomi fisiologi sebagai landasan
melaksanakan asuhan kebidanan pada berbagai aspek dalam
pencapaian kompetensi bidan

dalam
mampu
dalam
rangka
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6) Kebutuhan Dasar Manusia (3 SKS)
Mata kuliah ini memberi kesempatan mahasiswa untuk menerapkan
keterampilan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam praktik kebidanan.
7) Konsep Kebidanan (4 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada Mahasiswa dalam
mengembangkan pembentukan karakter diri sebagai bidan yang handal,
berwibawa, bertanggung jawab, unggul, service excellent dalam memberikan
asuhan pelayanan kebidanan sesuai dengan filosofi kebidanan, peran fungsi
bidan dan ruang lingkup asuhan kebidanan.
8) Mikrobiologi (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang morfologi ,fisiologi dan
struktur bakteri , virus, mikrobiologi, protozoa, parasit, dan cacing serta cara
pertumbuhan dan perkembangbiakanya.
9) Biokimia (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang aspek-aspek biokima dalam
proses reproduksi , metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino, siklus nitrat,
darah dan immonologi dalam tubuh manusia
10)

Pembangunan Karakter (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengembangan kepribadian
diri, hubungan karakter dan kepribadian manusia, hubungan karakter sebagai
pembentuk kepribadian manusia, pembentukan karakter proses mengetahui,
menghayati, melakukan, dan membiasakan karakter yang baik, pembentukan
karakter pengkondisian dan keteladanan, hormat pada diri sendiri , hormat
pada orang lain, kepedulian pada lingkungan memelihara fasilitas kampus,
menerapkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan
akademik dan non akademik, menerapkan perilaku patriotik, nilai cinta tanah
air dan negara.

11)

Genetika dan Biologi Reproduksi (3 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang perkembangan ka genetika,
prinsip dasar genetika, prinsip dasar pewaris, prinsip hereditas mamire,
prinsip pembelahan sel, anatomi sistem reprodeksi pria dan wanita, hormonhormon yang berhubungan dengan reproduksi, fsiologi kehamilan. Tumbuh
kembang fetus, dan hubungan struktur payudara dengan fisisologi laktasi.

12)

Fisika Kesehatan (2 SKS)
Pada mata kuliah ini kesempatan mahasiswa untuk memahami tentang prisip
Ilmu Fisika yang berhubungan dengan Ilmu Kebidanan, Hukum
thermodinamika dalam Ilmu Kebidanan, hydrodinamika dan penerapannya
dalam pelayanan kebidanan dan teori gelombang dan ultrasonik dan prinsip
cara kerja elektrikal dalam praktik kebidanan

13)

Keterampilan Dasar Kebidanan (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
menerapkan keterampilan dasar kebidanan.

14)

Humaniora (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Mengidentifikasi
konsep humaniora sebagai ilmu, alat/teknologi, dan nilai Melakukan
persiapan dan pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan
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praktik kebidanan, konsep perilaku dan teknik mempengaruhi atau
merubah perilaku, konsep dasat filsafat, teori tentang pengetahuan,
metode ilmu pengetahuan, pengelolaan konflik dan pengelolaan
perubahan dan penalaran deduktif dan induktif
15)

Etikolegal dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Kebidanan (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika, kode etik
profesi, dasar hukum, dan aspek legal dalam praktik kebidanan

16)

Komunikasi dalam Praktik Kebidanan (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan dasar kepada mahasiswa untuk mampu
melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan

17)

Asuhan Kebidanan Kehamilan (5 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar asuhan
kehamilan, proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan,
faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu
hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. mahasiswa belajar
melakukan identifikasi data pada kehamilan, pemeriksaan umum pada
kehamilan, pemeriksaan khusus obstetrik, pemeriksaan penunjang
kehamilan, diagnosa dan masalah potensial serta kebutuhan akan
tindakan segera yang mungkin terjadi pada kehamilan.

18)

Obstetri (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan mahasiswa untuk
memahami tentang komplikasi kebidanan. Topik yang dibahas
melioputi : Komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, kedaruratan
kebidanan dan prosedur tindakan operatif kebidanan dan gangguan
psikologis dalam kebidanan.

19)

Ilmu Sosial Budaya dan Antropologi Kesehatan (3 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya
Dasar dalam memahami Sosial Budaya masyarakat Indonesia yang
majemuk dan kompleks, serta pengaruh sosial budaya dalam
pelayanan kebidanan (antenatal, intranatal, postnatal, bayi baru lahir
dan anak).

20)

Ilmu Penyakit Umum (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk
mengidentifikasi penyakit-penyakit yang umum terjadi di masyarakat

21)

Asuhan Kebidanan Persalinan (5 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan
pada ibu dalam persalinan sesuai kala persalinan dan bayi segera
setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari
konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence based

22)

Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui (4 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar asuhan
nifas dan menyusui, perubahan fisiologis masa nifas dan menyusui,
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proses adaptasi psikologis ibu masa nifas dan menyusui; fisiologi
laktasi dan manajemen laktasi
23)

Psikologi pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, BBL (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Teori dan konsep
psikologi dan teori dan konsep perilaku, tahap-tahap proses adaptasi,
proses adaptasi psikologi pada wanita sepanjang daur kehidupannya,
pada BBL dan anak sesuai tahap perkembangan, Wanita sebagai
gadis / remaja, anak gadis pada masa adolesence, masa kehamilan,
masa pesalinan, masa nifas, wanita sebagai ibu , wanita sebagai
lansia, psikologi perkawinan, psikologi masa menopause, psikologis
pada masa reproduksi dan cara mengatasi gangguan psikologis
menstrusi, kehamilan, persalinan, nifas.

24)

Bahasa Inggris Kebidanan (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang menggunakan bahasa
inggris dalam percakapan sehari-hari memperkenalkan diri, kepada
rekan kerja dan staff yang berada di fasilitas kesehatan

25)

Gizi dalam Kesehatan Reproduksi (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar ilmu gizi,
manfaat zat-zat gizi bagi wanita sepanjang daur kehidupan, gizi
seimbang bagi wanita hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja
dan dewasa. Mahasiswa belajar tentang gizi dan kesehatan reproduksi,
gizi pada bu hamil. Mahasiswa belajar melakukan pendidikan
kesehatan tentang gizi pada wanita sepanjang daur kehidupan,
mengelola menu sesuai tingkat kebutuhan

26)

Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, Anak dan Pra Sekolah (5 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan
pada neonatus, bayi dan balita dengan pendekatan manajemen
kebidanan di dasari konsep, sikap dan keterampilan sesuai dengan
kewenangannya dengan pokok bahasan: Ruang lingkup asuhan bayi
balita, konsep dasar asuhan neonataus,bayi dan balita, mempraktikkan
Asuhan pada neonatus dan bayi baru lahir dengan masalah yang lazim
terjadi

27)

Ilmu Kesehatan Anak (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang keadaan kesehatan
bayi dan anak balita Indonesia, upaya promosi dan prevensi serta
penatalaksanaan anak sakit sesuai wewenangnya, tumbuh kembang
bayi dan anak, kebutuhan dan masalah kesehatan bayi dan anak sehat
maupun sakit serta penatalaksanaannya

28)

Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga (4 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa memahami, mengaplikasikan dan
menganalisis tentang kesehatan perempuan sepanjang daur kehidupan
meliputi konsep kesehatan reproduksi, gender, isu, permasalahannya
serta deteksi dini kesehatan perempuan, kekerasan perempuan, KB
VCT dan pelayanan geriatri.
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29)

Dokumentasi Kebidanan dan Sistem Informasi Kesehatan (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam
mengembangkan kemampuan mendokumentasikan asuhan dan
mengembangkan sistem informasi kesehatan dalam praktek pelayanan
kebidanan

30)

Pengambilan Keputusan Klinik dalam asuhan Kebidanan (2 SKS)
Mata kuliah diberikan agar mahasiswa dalam asuhan kebidanan dan
oraganisasi serta dapat menganilsis permasalahan yang muncul dalam
proses pengambilan keputusan serta dapat mengambil keputusan yang
tepat dan efektif dalam pelaksanaannya guna mendukung pengambilan
keputusan berbasis Evidence Based

31)

Farmakologi (2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep farmakologi,
farmakodinamik, farmakokinetik , obat-obat yang lazim dgunakan
dalam pelayanan kebidanan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
khasiat obat serta pengelolaahan dan pemberian obat .

32)

Asuhan Kebidanan Komunitas (4 SKS)
Pencapaian pada mata kuliah adalah mampu melaksanakan asuhan
kebidanan dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya
preventif, promotif, deteksi dini dan rujukan serta berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan
keterampilan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari tentang cara
memfasilitasi masyarakat untuk lebih dapat berperan serta aktif dalam
meningkatkan derajat kesehatan perempuan khususnya, keluarga dan
masyarakat umumnya serta memberikan berbagai pelayanan kebidanan

33)

Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal (5 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pertolongan pertama
ada kegawatdaruratan maternal dan neonatal dengan pokok bahasan:
Deteksi dini ibu dengan kelainan, Skrining untuk deteksi dini kelainan,
komplikasi, penyulit masa persalinan Kala I, II, III, IV, Prinsip deteksi
dini ibu dengan kelainan, komplikasi, penyakit yang lazim terjadi dalam
nifas dan memberikan pelayanan kegawatdaruratan pada kasus
kebidanan

34)

Epidemiologi (2 SKS)
Pada mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa
untuk menjelaskan dan menerapkan konsep epidemiologi (host, agent
dan environment) dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan
dengan sasaran kesehatan ibu dan anak (KIA) dimulai dari timbulnya
penyakit, frekuensi, distribusi dan determinan sehingga dapat dilakukan
pencegahan primordial, primer, sekunder dan tersier yang service
excellent

35)

Ilmu Kesehatan Masyarakat (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk mengaplikasikan
konsep dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dilahan praktek dengan
pokok bahasan konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat, Indonesia
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sehat 2010, PHC, pendekatan keluarga dan kelompok masyarakat
dalam pelayanan kesehatan masyarakat, instutusi pelayanan
kesehatan masyarakat, program KIA di masyarakat, pengelolaan
kebidanan komunitas, dan penggerakan peran serta masyarakat.
36)

Organisasi dan Manajemen dalam Pelayanan Kebidanan (2 SKS)
Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk
menerapkan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat
dengan pokok bahasan tentang konsep dasar pengorganisasian dan
pengembangan
masyrakat,
konsep
penyelenggaraan
serta
pengembangan poskesdes, partisipasi masyarakat/keluarga, dalam
pelayanan kesehatan ibu, anak, kb, dan kespro, serta strategi
pemberdayaan kader dan dukun

37)

Promosi Kesehatan (2 SKS)
Mata kuliah ini menjelaskan dan melakukan promosi kesehatan
dengan pokok-pokok bahasan: konsep promosi kesehatan, ruang
lingkup promosi kesehatan dalam praktik kebidanan, model dan nilai
promosi kesehatan, pendekatan promosi kesehatan, etika dalam
promosi kesehatan, prinsip perubahan perilaku, upaya-upaya promosi
kesehatan, peran bidan dalam kegiatan promosi kesehatan, media dan
metode dalam promosi kesehatan

38)

Gynekologi (2 SKS)
Mata kuliah ini menjelaskan tentang penyakit kandungan seta
permasalahan pada wanita dalam sepanjang daur siklus kehidupan
manusia

39)

Asuhan Kebidanan Komplementer (4 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar
pelayanan kebidanan komplementer, aspek legal terapi komplementer
dalam pelayanan kebidanan, aspek perlindungan hukum pelayananan
kebidanan komplementer dan jenis-jenis pelayanan kebidanan
komplementer. Mahasiswa belajar melakukan asuhan kebidanan
komplementer pada ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, neonatus,
bayi dan balita, remaja dan lansia. Mahasiswa mempraktekkan terapi
komplementer; pijat, hypnoterapi, akupressur, aromaterapi, meditasi
dan herbal dalam memberikan asuhan kebidanan.

40)

Kewirausahaan (3 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar
kewirausahaan, menumbuhkan semangat wirausaha, memulai
wirausaha dan etika usaha. Mahasiswa belajar melakukan aspek
produksi dan pengemasan, aspek pemasaran usaha dan aspek
keuangan serta studi kelayakan usaha. Mahasiswa belajar melakukan
perencanaan usaha, aspek organisasi dan manajemen bisnis, aspek
komunikasi dalam bisnis dan kewirausahaan dalam bidang kebidanan

41)

Etika dalam kerja ( 2 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang konsep dasar etika
kerja, aspek dalam etika kerja, faktor faktor yang mempengaruhi,
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mengembangkan pergaulan yang baik, macam-macam perilaku yang
merusak lingkungan kerja, motivasi kerja, kedisiplinan kerja, kualitas
kerja, anti korupsi dan berkomunikasi dan berinteraksi dalam kerja
dilahan praktik kebidanan
42)

Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan (2 SKS)
Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk
menerapkan peningkatan mutu pelayanan kebidanan (Quality
Assurance)

43)

Biostatistik (2 SKS)
Mata Kuliah Biostatistik merupakan cabang statistik, berupa
tools/metode atas penafsiran/interpretasi yang tepat dari data ilmiah
yang dihasilkan dari kajian profesi bidan. Tujuannya untuk menganalisis
masalah kebidanan. Biostatistik merupakan alat untuk membuat
keputusan memalalui cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan,
menyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan

44)

Metode penelitian (2 SKS)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk program studi Profesi
Kebidanan. Materi kuliah yang diberikan berisikan materi tentang ilmu
pengetahuan yang mempelajari tentang penelitian dan cara menyusun
suatu penelitian dari suatu masalah

45)

Skripsi (4 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan mahasiswa untuk
mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah untuk menangani
atau memecahkan permasalahan dengan memaparkan tulisan hasil
penelitian yang membahas suatu permasalahan / fenomena dalam
lingkup Kebidanan dengan menggunakan kaidah penulisan Skripsi.
Adapun yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah penyusunan
Proposal Penelitian dan Presentasi Proposal

46)

PKK I, KDK (3 SKS)
Pada mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa
untuk menerapkan keterampilan dasar kebidanan pada paisen umum
maupun pasien kebidanan di lahan

47)

PKK II, ANC (4 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk
memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan
memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap dan
keterampilan serta hasil evidence Based dalam praktik antenatal yang
menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada
upaya preventif dan promotif, deteksi dini, komplikasi serta
pendokumentasiannya.

48)

PKK III, INC dan BBL (5 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk
memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi
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baru lahir , balita dan anak pra sekolah dengan pendekatan
manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan
serta hasil evidence based sesuai kewenangannya.
49)

PKK IV, PNC dan KB (4 SKS)
Pada mata kuliah ini memberikan mahasiswa kemampuan untuk
melaksanakan Asuhan Kebidanan pada masa nifas dan menyusui,
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara langsung pada
pasien dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari
konsep-konsep, sikap dan keterampilan dalam memberikan service
excellent.

50)

Praktik Kebidanan Komunitas (3 SKS)
Pencapaian pada mata kuliah adalah mahasiswa mampu menerapkan
asuhan kebidanan di komunitas dengan cara mahasiswa terjun praktik
ke masyarakat dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus
pada upaya preventif, promotif, deteksi dini dan rujukan serta
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh
pengetahuan, sikap dan keterampilan

51)

PKK V Kegawatdaruratan Maternal Neonatal (5 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk
melakukan asuhan kebidanan pada kasus kegawatdaruratan maternal
neonatal sesuai prosedur dan kewenangan, pada kasus
kegawatdaruratan maternal neonatal dan bantuan hidup dasar (Basic
Life Sipport )

52)

PKK VI Komplementer Komprehensif (5 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempunyai pengalaman praktek
terapi komplementer; pijat, hypnoterapi, akupressur, aromaterapi,
meditasi dan herbal dalam memberikan asuhan kebidanan
komplementer.

C. Program Studi Profesi Bidan
1. Pengertian
Program Studi Profesi Bidan di STIKes Mitra RIA Husada merupakan Prodi baru
begitu pula pada dunia kesehatan khususnya kebidanan. Program studi dibuka
dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan bidan sesuai dengan level KKNI
yaitu level 7 , dimana lulusannya mampu mengelola SDM, mengevaluasi secara
komprehensif dan dapat menyelesaikan masalah.
Pendidikan profesi bidan merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah program
sarjana/ sarjana terapan yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang
memerlukan persyaratan keahlian khusus (Kebidanan).
Sesuai dengan Visi dan Misi Prodi Profesi Bidan bahwa kami akan mencetak lulusan
bidan Profesional yang ramah, terampil, kompeten dan mampu bersaing dibidang
ilmu kebidanan, keterampilan dan unggul dalam pelayanan asuhan komplementer.
Didukung dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang merujuk pada KKNI level
7, lahan praktik klinik kebidanan dan CI (Pembimbing Lahan praktik) yang
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memenuhui kualifikasi dan pelatihan dan pembelajaran studi lapangan yang relevan
dengan kompetensi lulusan.
2. Visi, Misi dan Tujuan
a. Visi Program Studi Program Profesi Bidan
Pada tahun 2025 menjadi Program studi terkemuka di Indonesia yang
menghasilkan Bidan Profesional yang ramah, terampil, kompeten dan mampu
bersaing dibidang ilmu kebidanan, keterampilan dan unggul dalam pelayanan
asuhan komplementer.
b. Misi Program Studi Program Profesi Bidan
Sejalan dengan visi diatas dan untuk mewujudkannya maka dirumuskan Misi
Program Studi Profesi Bidan sebagai berikut :
1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan Profesi Bidan yang selain
menguasai ilmu kebidanan, memiliki kompetensi standar kebidanan terkini,
memiliki kompetensi praktik klinik kebidanan dan unggul dalam pelayanan
asuhan komplementer
2) Menyelenggarakan penelitian-penelitian terapan dalam upaya mengembangkan
bahan pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah kebidanan,
kesehatan ibu, bayi dan anak dan kesehatan reproduksi perempuan.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan
hasil penelitian dan menyelesaikan masalah-masalah kebidanan, kesehatan
ibu, bayi dan anak dan kesehatan reproduksi perempuan dalam masyarakat.
4) Menyelenggarakan pembangunan karakter melalui pendidikan budi pekerti,
agama, kewirausahaan dan pembangunan karakter kemanusiaan dan
kebangsaan kepada setiap peserta didik.
c. Tujuan Program Studi Program Profesi Bidan
1) Menghasilkan lulusan Program Studi Profesi Bidan yang berbudi luhur
dan mampu menerapkan IPTEKS kebidanan terkini dalam pemeriksaan
kehamilan dengan alat bantu Ultra Sound Grafi, memiliki kompetensi klinik
serta pelayanan kebidanan kompementer, berjiwa kemanusiaan, kebangsaan
dan kewirausahaan yang mampu bersaing ditingkat nasional maupun
internasional.
2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
bermanfaat dalam bidang kebidanan, kesehatan ibu, bayi, anak dan
kesehatan reproduksi perempuan.
3) Menghasilkan kerjasama dengan berbagai rumah sakit, perguruan tinggi,
dunia usaha dan industri pelayanan kesehatan dalam rangka menyiapkan
lulusan yang mampu mengelola praktik kebidanan mandiri (Clinical Manager)
yang memiliki naluri kewirausahaan (Enterpreneurship).
3. Profil Lulusan
Profil Lulusan Program Studi Profesi Bidan sebagai berikut :
a. Care Provider (Pemberi asuhan kebidanan) yaitu: Bidan berperan sebagai
pemberi asuhan kebidanan komprehensif, professional, mandiri
dan
berwirausaha dalam bidang asuhan kebidanan dengan memanfaatkan asuhan
komplementer pada perempuan sepanjang siklus reproduksinya yang
meliputimasa remaja, pranikah, pra konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi
baru lahir, bayi, anak balita, dan pra sekolah, pramenopouse, menopause,
kesehatan reproduksi perempuan dengan permasalahannya, keluarga
berencana, pelayanan kontrasepsi dan pencegahan keganasan alat reproduksi
dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sesuai dengan kode etik profesi
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serta dapat melakukan penelitian dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK).
b. Communikator (Komunikator) yaitu: Bidan mampu mengkomunikasikan
kebijkan, advokasi, dan menyampaikan pemikiran atau karya inovasi yang
bermanfaat bagi pengembangan profesi bidan serta menjadi agen pembaharu
dalam pelayanan kesehatan dan mendorong masyarakat untuk mengikuti pola
hidup sehat sesuai dengan inovasi terbaru.
c. Decision Maker (Pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan) : Bidan
berperan sebagai pengambil keputusan yang independen dalam menjalankan
pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis , sistematis, kreatif dan
strategis dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi
perempuan dan pelayanan kontrasepsi.
d. Community Leader (Penggerak masyarakat dalam bidang kesehatan ibu dan
anak) : Bidan berperan sebagai penggerak dan pemberdaya masyarakat untuk
peningkatan kualitas hidup masyarakat, perempuan, ibu, anak dan keluarga
dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia.
e. Manager (Pengelola) yaitu Bidan berperan sebagai pengelola pelayanan
kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dengan
memanfaatkan IPTEKS serta memperhatikan potensi sosial budaya dan sumber
daya secara efektif dan efisien
4. Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Sikap, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus
a. Sikap (Akademik, Vokasi, Profesi)
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religious
2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan
berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar
praktik kebidanan
3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
6) Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak,
potensi, privacy, keragaman budaya/etnik dan keyakinan/agama
7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan
8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
serta dalam kehidupan berprofesi
9) Menginternalisasi sesuai dengan nilai, norma, etika akademik
10) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam memberikan
pelayanan dan asuhan kebidanan secara mandiri
11) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
b. Keterampilan Umum:
1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik,
dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar
kompetensi kerja profesinya;
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2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan
profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain
dibidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku,
serta kode etik profesinya,yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
4. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang
bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat
terutama masyarakat profesinya;
5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan
yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh
sejawat
6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus
melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program
strategis organisasi;
8. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang
profesinya;
9. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam
menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
10. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat
profesi dan kliennya;
11. Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode
etik profesinya;
12. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
13. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan
kebijakan nasional pada bidang profesinya;
14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan
menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil
kerja profesinya;
c. Keterampilan Khusus
1) Seluruh keterampilan khusus Kebidanan :
a) Memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan dan
pasca persalinan
b) Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi dan balita
c) Memberikan asuhan kebidanan pada prakonsepsi
d) Memberikan asuhan kebidanan terkait dengan pelayanan kontrasepsi
e) Menegakkan diagnosis kebidanan berdasarkan rasionalisasi klinis dan
penilaian kritis, melakukan tindakan segera dan /atau perencanaan
tindakan, sesuai dengan diagnosis kebidanan yang telah ditegakkan
dengan pertimbangan keragaman budaya, pandagan, agama,
kepercayaan, status ekonomi, keunikan, serta potensi individu
f) Melakukan advokasi, edukasi, dan penuyuluhan serta konsultasi
g) Melakukan kemitraan dengan perempuan untuk meningkatkan
pemberdayaan perempuan dalam mengelola kesehatan reproduksi,
konsepsi, persalinan, pasca persalinan dan pengasuhan anak
h) Mampu mengelola praktik mandiri dan institusi pelayanan kebidanan di
tatanan pelayanan kesehatan dalam lingkup tanggung jawabnya
2) Mampu melakukan manajemen asuhan kebidanan meliputi pengkajian,
penegakan diagnosa kebidanan, mengindentifikasi masalah potensial,
mengidentifikasi
tindakan
segera,
menyusun
perencanaan,
mengimplementasikan dan melakukan evaluasi secara komprehensif
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berdasarkan Clinical Reasoning dan Critical judgement sesuai standar asuhan
kebidanan dan kode etik.
3) Mampu memberikan asuhan pada masa remaja, prakonsepsi, dan perimenoupose
dalam rangka mencapai reproduksi yang sehat.
4) Mampu melaksanakan pelayanan kontrasepsi : AKDR dan AKBK
5) Mampu melakukan kolaborasi interprofesional dalam mengelola kasus pada masa
remaja prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, BBL, balita, pra sekolah dan KB
6) Mampu melakukan promosi kesehatan melalui pendidikan kesehatan pada
perempuan, keluarga dan masyarakat meliputi reproduksi sehat, perencanaan
keluarga, persiapan menjadi orang tua, pengasuhan anak, self care, hak azasi
manusia, keadilan dan kesetaraan gender dan memandang kehamilan dan
persalinan sebagai sesuatu alamiah
7) Mampu melakukan konseling pada perempuan dan keluarga dalam asuhan serta
perencanaan keluarga
8) Mampu bermitra dan memberdayakan perempuan dan keluarga terkait
pengambilan keputusan dalam asuhan
9) Mampu mengelola praktik mandiri dan institusi pelayanan kebidanan di tatanan
pelayanan kesehatan dalam lingkup tanggung jawabnya
10) Mampu melakukan advokasi dan negoisasi terhadap pemangku kepentingan
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

5. Kurikulum (Struktur, Deskripsi MK)
a. Struktur Mata Kuliah (Tahap Pendidikan Profesi Bidan)
No
1
2
3

Kode MK
Bd.7.4.45
Bd.7.4.46
Bd.7.4.47

No
1

Kode MK
Bd.7.4.48

2

Bd.7.4.49

3

Bd.7.4.50

No
1

Kode MK
Bd.7.4.51

2

Bd.7.4.52

Semester 9
Mata Kuliah (MK)
Praktik Klinik Kebidanan Kehamilan
Praktik Klinik Kebidanan Persalinan
Praktik Klinik Kebidanan Neonatus,
Bayi, Balita dan Anak Pra-sekolah
Jumlah
Semester 10
Mata Kuliah (MK)
Praktik Klinik Kebidanan Nifas
Menyusui
Parktik Klinik Kebidanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
Parktik Klinik Kebidanan
Kegawatdaruratan Maternal dan
Neonatal
Jumlah
Semester 11
Mata Kuliah (MK)
Praktik Klinik Senior : Manajemen
Pelayanan Asuhan Kebidanan
Profesional
Praktik Klinik Kebidanan &
Komplementer (Komprehensif)
(Continuity Of Care)
Jumlah
Total

K/T
-

S
-

P
4
6
4

SKS
4
6
4

-

-

14

14

K/T
-

S
-

P
4

SKS
4

-

-

4

4

-

-

5

5

-

-

13

13

K/T
-

S
-

P
4

SKS
4

-

-

5

5

-

-

9

9

K/T
-

S
-

P
36

JML
36
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1) Deskripsi Mata Kuliah Praktik Klinik Kebidanan Kehamilan (4 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan
asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya
yang didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence Based
dalam praktik antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan
yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini, komplikasi serta
pendokumentasiannya.
2) Praktik Klinik Kebidanan Persalinan (6 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan
asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dengan pendekatan manajemen
kebidanan didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence
based sesuai kewenangannya
3) Praktik Klinik Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra-sekolah (4
SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan
asuhan pada neonatus bayi, balita dan anak pra sekolah yang didasari oleh
pengetahuan, sikap dan keterampilan sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan evidance based.
4) Praktik Klinik Kebidanan Nifas Menyusui (4 SKS)
Pada mata kuliah ini memberikan mahasiswa kemampuan untuk melaksanakan
Asuhan Kebidanan pada masa nifas dan menyusui secara langsung pada pasien
dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap
dan keterampilan dalam memberikan service excellent.
5) Parktik Klinik Kebidanan Keluarga Berencana
dan Kesehatan
Reproduksi (4 SKS)
Pada mata kuliah ini memberikan mahasiswa kemampuan untuk melaksanakan
Asuhan Kebidanan pada masa keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
secara langsung pada pasien dengan pendekatan manajemen kebidanan yang
didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan dalam memberikan service
excellent.
6) Parktik Klinik Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal (5
SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan
asuhan kebidanan pada kasus kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai
prosedur dan kewenangan, pada kasus kegawatdaruratan maternal neonatal dan
bantuan hidup dasar (Basic Life Sipport )
7) Praktik Klinik Senior : Manajemen Pelayanan Asuhan Kebidanan
Profesional (4 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat
menjalankan perannya sebagai care provider, communicator, community leader,
decision maker, dan manager dalam setiap pelayanan asuhan kebidanan sesuai
standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik profesi pada tatanan
pelayanan kesehatan.
8) Praktik Klinik Kebidanan & Komplementer (Komprehensif) (Continuity
Of Care) (5 SKS)
Pada mata kuliah ini mahasiswa mempunyai pengalaman praktek terapi
komplementer; pijat, hypnoterapi, akupressur, aromaterapi, meditasi dan herbal
dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan
bayi balita
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D. Program Studi D-III Kebidanan
1. Pengertian
Pendidian D-III Kebidanan adalah pendidikan bidan tingkat ahli madya (Amd.Keb)
sebagai bagian integral dari pendidikan tinggi tenaga kesehatan untuk mendukung
pembangunan nasional. Pendidikan Ahli Madya Kebidanan diharapkan mampu
menghasilkan tenaga bidan pelaksana yang mampu melaksanakan tugas sesuai
kewenangan dan kompetensinya, mengembangkan diri berdasarkan kaidah
akademik dan profesi dengan memandang manusia sebagai makhluk bio, psiko,
sosial dan spiritual.
2. Visi, Misi Dan Tujuan
a. VISI
Menjadi Program Studi yang menghasilkan tenaga bidan yang kompeten dan
professional dengan nilai-nilai etika yang bermartabat sehingga mampu bersaing
di tingkat regional dan nasional pada tahun 2025.
b.

MISI
1) Menyelenggarakan pendidikan kebidanan untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang professional yang didasari etika kebidanan.
2) Melaksanakan penelitian dibidang kebidanan yang menunjang pelayanan
kebidanan serta memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan
keilmuan, sivitas akademika dan masyarakat.
3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil
penelitian dan kemajuan ilmu kebidanan serta meningkatkan kesehatan Ibu
dan Anak.

c.

Tujuan Program Studi
1) Membentuk manuasia yang handal dan kompeten di bidang pelayanan
kesehatan.
2) Membemtuk manausia yang mempunyai pola pikir ilmiah yang berdasarkan
teknologi informasi dan komunikasi.
3) Membentuk manusia yang mempunyai kepribadian yang cakap berakhlak
mulia dalam pelayanan kesehatan.
4) Membentuk manusia yang aktif dalam mengikuti perkembangan ilmu dan
teknologi kesehatan.
5) Membentuk manusia yang mampu menerapkan prinsisp-prinsip keilmuan
dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
6) Membentuk manusia yang memiliki jiwa empati kepemimpinan dan
kewirausahaan.

3. Kompetensi Lulusan
a. Kompetensi Utama Lulusan DIII Kebidanan adalah:
1) Lulusan berperilaku profesional, memiliki etika dan bermoral terhadap issue
etik maupun aspek legal dalam praktik kebidanan yang berorientasi pada
keselamatan perempuan dan masyarakat.
2) Lulusan mampu bertukar informasi secara verbal dan non-verbal dengan
pasien/ perempuan, keluarganya, masyarakat di lingkungan perempuan,
sesama profesi, antar profesi kesehatan, dan stakeholder.
3) Lulusan mampu mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan ilmu
dan teknologi terkini, serta menyadari keterbatasan diri berkaitan dengan
praktik kebidanan serta menjunjung tinggi komitmen terhadap profesi bidan.
4) Lulusan memiliki pengetahuan yang diperlukan dari kebidanan, obstetrics,
neonatologi, ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etika yang
membentuk dasar yang berkualitas tinggi, budaya yang relevan, asuhan yang
tepat untuk perempuan, bayi yang baru lahir, dan keluarga melahirkan anak.
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5)

6)

7)

Lulusan memiliki keterampilan yang diperlukan dari kebidanan, obstetrics,
neonatologi, ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etika yang
membentuk dasar yang berkualitas tinggi, budaya yang relevan, asuhan yang
tepat untuk perempuan, bayi yang baru lahir, dan keluarga melahirkan anak.
Lulusan mampu melakukan promosi kesehatan dan konseling mengenai
kesehatan masyarakat pada umumnya, dan kesehatan perempuan sesuai
dengan tahap perkembangan siklus reproduksinya.
Lulusan mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dibawah
tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif sumber daya di
wilayah kerjanya dengan memanfaatkan IPTEK untuk menghasilkan langkahlangkah strategis pengembangan organisasi.

b. Kompetensi pendukung program studi d3 kebidanan yaitu :
1) Lulusan dapat memberikan asuhan kebidanan berdasarkan prinsip evidencebased.
2) Lulusan dapat melakukan penatalaksanaan secara komprehensif berdasarkan
Problem Based Learning (PBL).
3) Lulusan dapat melakukan Komunikasi Interpersonal dan Konseling (KIP/K)
dengan etika yang baik.
4) Lulusan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris baik secara pasif maupun
aktif dalam konteks pelayanan kebidanan.
5) Lulusan dapat mengoperasikan komputer dengan segala program aplikasinya
untuk kepentingan pendokumentasian kebidanan dan penulisan karya
penelitian dan pengabdian masyarakat.
6) Lulusan dapat melakukan keterampilan dalam pertolongan pertama pada
kegawatdaruratan kebidanan.
4. Kurikulum
1. Struktur Mata Kuliah
NO

1
2
3
4
5
6
7
8

KODE
MK
Bd.5.101
Bd.5.102
Bd.5.103
Bd.5.104
Bd.5.201
Bd.5.401
Bd.5.203
Bd.5.601

MATA KULIAH

SKS
T

SEMESTER I
Pendidikan Agama
Pendidikan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Pendidikan Pancasila
Biologi Dasar Manusia
Konsep Kebidanan
Kebutuhan Dasar Manusia
Bahasa Inggris
TOTAL

2
2
2
2
4
4
2
2
20

1
1
1
1
2
2
1
1
10

BOBOT
P
Lab K
1
1
1
1
2
2
1
1

K
-

10

0
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N O KODE
MK

MATA KULIAH

SKS

T

BOBOT
P
Lab K

K

SEMESTER II
1
2
3
4
5
6
7
8

NO

1
2
3
4
5
6

NO

Komunikasi dalam Praktik
Kebidanan Kebidanan
Bd.5.301 Asuhan Kebidanan Kehamilan
Etikolegal dalam Praktik
Bd.5.402 Kebidanan
Bd.5.203 Keterampilan Dasar Kebidanan
Bd.5.602 Character Building
Gizi dalam Kesehatan
Bd.5.603
Reproduksi
Bd.5.501 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
Bd.5.604 Praktik KDK (RS)
TOTAL
Bd.5.202

KODE
MK

MATA KULIAH

1

1

-

-

5

3

1

1

-

2
3
2

1
1
1

1
1
1

1
-

-

2
2
2
20

1
1
9

1
1
-

7

2
2

BOBOT
P
Lab Kik

K

SKS
T

SEMESTER III
Asuhan Kebidanan Persalinan
Bd.5.302 dan Bayi Baru Lahir
Asuhan Kebidanan Nifas dan
Bd.5.303 Menyusui
Asuhan Kebidanan Neonatus,
Bd.5.304 Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah
Bd.5.605 Obstetri & Ginekologi
Bd.5.606 Metode Alamiah
Bd.5.607 Penerapan Asuhan Kebidanan
TOTAL

KODE
MK

2

MATA KULIAH

-

5

2

3

-

-

3

1

2

-

-

4

2

1

2
2
4
20

2
1
8

SKS
T

1
-

-

7

4
5

BOBOT
P
Lab K

K

1
-

SEMESTER IV
1
2
3
4
5
6

Bd.5.305
Bd.5.403
Bd.5.405
Bd.5.205
Bd.5.502

Bd.5.307

Asuhan Kebidanan
Kegawatdaruratan Maternal dan
Neonatal
Kesehatan Masyarakat
Promosi Kesehatan
Kesehatan Reproduksi dan KB
Mutu Layanan Kebidanan dan
Kebijakan Kesehatan
Praktik Kebidanan Fisiologis:
Kehamilan, Persalinan,
Nifas,BBL,KB dan Kesehatan
Reproduksi, Neonatus, Bayi,
Balita dan Anak Pra Sekolah
TOTAL

3

1

2

-

-

2
2
4

1
1
2

1
1
2

-

-

3

2

1

-

-

6

-

-

-

6

20

7

-

7

6
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NO

KODE
MK

MATA KULIAH

SKS
T

BOB
OT
P
Lab K

K

SEMESTER V
1

Bd.5.306

2

Bd.5.608

3

Bd.5.609

4
5

Bd.5.404
Bd.5.308

6

Bd.5.610

Asuhan Kebidanan Komunitas

4

2

2

-

-

2

1

1

-

-

2

1

1

-

-

3

2

1

-

-

Praktik Kebidanan Komunitasl
Penerapan Praktik Kasus
Komprehensif
dan
bencana
kegawatdaruratan, Gangguan
Kespro dan KB

3

-

-

-

3

6

-

-

-

6

TOTAL

20

6

8

9

T

BOBOT
P
Lab K

K

Kewirausahaan dalam Layanan
Kebidanan
Tanggap Darurat Bencana
dalam Kebidanan
Metodologi Penelitian dan
Statistik

bencanaBencana Alam

NO

KODE
MK

MATA KULIAH

SKS

SEMESTER VI
1
2

Bd.5.503 Laporan Tugas Akhir
Praktik Kebidanan
Bd.5.309 Komprehensif
TOTAL
JUMLAH KESELURUHAN

3

-

-

-

3

8

-

-

-

8

11
120

11
43

45

32

2. DESKRIPSI MATA KULIAH
1) Pendidikan Agama (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang wawasan nusantara, Ketahanan Nasional,
Strategi Nasional Hankamnas, Sistem Hankamrata yang memungkinkan peserta
didik dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan motivasi menjaga
kelestarian kehidupan bangsa Indonesia yang aman, kuat, bersatu dan tenteram.

2) Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang rasa kebanggaan dan cinta tanah air,
demokrastis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing,
berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai
berdasarkan sistem nilai Pancasila.

3) Bahasa Indonesia (2 SKS)
Mata kuliah ini membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang
meliputi ejaan dan tata bahasa yang tepat, penggunaan bahasa Indonesia dalam
berkomunikasi yang baik dan benar serta penulisan makalah dan pembuatan
laporan.

4) Pendidikan Pancasila (2 SKS)
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami
mengenai pancasila dengan pokok bahasan pancasila sebagai falsafah bangsa
Indonesia dalam praktik kebidanan, UUD 45 dan GBHN sebagai bahan landasan
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pembangunan nasional, pancasila sebagai landasan pembangunan dan
kehidupan bangsa Indonesia dalam praktik kebidanan.

5) Biologi Dasar
Mata kuliah ini memberi kesempatan mahasiswa untuk memahami prinsip – prinsip
biologi dasar manusia, biofisika, mikrobiologi yang berkaitan dengan siklus reproduksi.

6) Komunikasi dalam Praktik Kebidanan
Mata kuliah ini memberi kesempatan
komunikasi interpersonal, konseling dalam
memperhatikan aspek budaya yang didasari
yang menekankan pada upaya promosi
pada pemberdayaan individu, keluarga,
memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

mahasiswa untuk menerapkan
lingkup praktik kebidanan dengan
dengan filosofi, etikolegal,keilmuan
Kesehatan, dengan menitikberatkan
kelompok dan masyarakat untuk

7) Kebutuhan Dasar Manusia dan Ketrampilan Dasar Kebidanan
Mata kuliah ini memberi kesempatan mahasiswa untuk menerapkan
keterampilan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam praktik kebidanan.

8) Kesehatan Reproduksi dan keluarga Berencana
Mata kuliah ini memberi kesempatan mahasiswa untuk memahami konsep, hakhak kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi,
upaya pencegahan dan deteksi dini serta memberikan asuhan keluarga berencana

9) Asuhan Kebidanan Kehamilan
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan
asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang
didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence based dalam
praktik antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang
berfokus pada upaya preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi serta
pendokumentasiannya.

10) Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan
asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan
pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep- konsep, sikap dan
keterampilan serta hasil evidence based.

11) Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui
Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan Asuhan Kebidanan pada
masa nifas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari
konsep-konsep, sikap dan keterampilan.

12) Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan
asuhan pada neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah yang didasari oleh
pengetahuan, sikap dan keterampilan.

13) Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan
pertolongan pertama pada kegawatdaruratan maternal neonatal.

14) Asuhan Kebidanan Komunitas
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan
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asuhan kebidanan komunitas dengan memperhatikan aspek budaya yang
berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini dan rujuka serta berorientasi
pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan
keterampilan.

15) Praktik Kebidanan Fisiologis: Hamil, Bersalin, Nifas, KB dan kesehatan
reproduksi, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah.
Mata kuliah ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan ilmu
pengetahun, ketrampilan dan sikap dalam praktik kebidanan pada tatanan klinik
kebidanan.

16) Praktik Kebidanan Komunitas
Mata kuliah ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan
ilmu pengetahun, ketrampilan dan sikap dalam praktik kebidanan pada tatanan
klinik kebidanan yang meliputi Asuhan Kebidanan Komunitas, Kesehatan
Reproduksi, Keluarga Berencana dan Kegawat Daruratan Maternal Neonatal.

17) Penerapan Praktik Kasus Komprehensif
Mata kuliah ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan
ilmu pengetahun, ketrampilan dan sikap dalam praktik kebidanan berbagai
tatanan klinik kebidanan sebagai kandidat bidan yang meliputi Asuhan
Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Menyusui, KB, Neonatus, Bayi, Balita dan Pra
Sekolah, Komunitas, Kesehatan Reproduksi dan Pertolongan pada Kegawatdaruratan
Maternal Neonatal.

18) Konsep Kebidanan
Mata kuliah ini memberikan kesempatan belajar dalam pembentukan karakter diri
sebagai bidan yang handal, berwibawa, bertanggung jawab dalam memberikan
asuhan kebidanan sesuai dengan filosofi kebidanan yang berfokus pada
pemberdayaan perempuan.

19) Etikolegal dalam Praktik Kebidanan
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika, kode etik profesi, dasar hukum
dan aspek legal dalam praktik kebidanan.

20) Kesehatan Masyarakat
Mata kuliah ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk menguasai konsep
kesehatan masyarakat, dasar-dasar epidemiologi, Issue kesehatan lingkungan dan
kesehatan masyarakat, surveilens dalam praktik kebidanan, pencegahan penyakit
menular dan tidak menular, pelayanan kebidanan berbasis masyarakat,
pemberdayaan masyarakat, partnership dan jejaring kerja.

21) Metode Penelitian dan Statistik Dasar
Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat
memahami metodologi penelitian, statistik dasar dan membaca hasil – hasil
penelitian terutama yang relevan dengan praktik kebidanan.

22) Promosi Kesehatan
Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk melakukan
promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan dengan pokok bahasan meliputi
: Konsep dan prinsip promosi kesehatan lingkup promosi kesehatan, model dan nilai
promosi kesehatan, etik pendekatan dalam promosi kesehatan, etik prinsip prubahan
perilaku yang mendasasi dalam promosi kesehatan upaya promosi kesehatan dan
peran bidan dalam kegiatan promosi kesehatan
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23) Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
Mata kuliah ini membahas tentang konsep Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
dalam memahami sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk, kompleks,
pengaruh sosial budaya dalam pelayanan kebidanan (antenatal, intranatal,
postnatal, bayi baru lahir dan anak) dan cara cara pendekatan sosial budaya dalam
praktik kebidanan di masyarakat.

24) Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan
Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan, untuk menguasai konsep dasar mutu layanan kesehatan,
faktor yang mempengaruhi, standar mutu, indikator, penilaian mutu pelayanan, dan
kebijakan pelayanan kesehatan khususnya kebidanan.

25) Laporan Tugas Akhir
Mata kuliah ini memberikan kemampuan mengaplikasikan teori yang didapatkan
untuk menangani atau memecahkan permasalahan praktis dengan menyusun
Laporan Tugas Akhir melalui laporan kasus yang diambil dari kasus continuity of care
yang telah didapat pada semester V dengan bimbingan dosen

26) Bahasa Inggris
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat
menjelaskan tentang bentuk kata-kata yang dugunakan dalam bahasa inggris
diantaranya grammer reading comprehension wraiting skill, listening skill, speaking
and conversation skill.

27) Character Building
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan
berprilaku yang berhubungan dengan softskill.

28) Gizi dalam Kesehatan Reproduksi
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami peran
nutrisi dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak dengan pokok bahasan konsep
dasar ilmu gizi, factor yang mempengaruhi intake nutrisi, prilaku yang berhubungan
dengan nutrisi, kebutuhan nutrisi dan pengolahan menu.

29) Praktik KDK
Mata kuliah ini memberikan kesempatan
keterampilan dasar dalam praktik kebidanan.

mahasiswa

untuk

menerapkan

30) Obstetri dan Ginekologi
Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang
penyakit kandungan dan permasalahannya pada wanita dalam siklus kehidupannya
dengan pokok bahasan, lingkup ginekologi maupun obstetri yaitu infeksi sistem
reproduksi, gangguan menstruasi, infertilitas, tumor dan kanker sistem reproduksi,
kelainan kongenital sistem reproduksi, pemeriksaan diagnostik, penanganan PMS,
AIDS dan HIV. Komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, kedaruratan kebidanan dan
prosedur tindakan operatif kebidanan dan gangguan psikologia dalam kebidanan

31) Metode Alamiah
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bahwa dengan
metode alami bidan dapat menegakan diagnosa dan dapat mendampingi klien
melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas secara normal.
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32) Penerapan Praktik Asuhan Kebidanan
Mata kuliah ini memberikan kesempatan mahasiswa dalam menerapkan,
mengaplikasikan asuhan kebidanan pada kasus fisiologis yang komprehensif mulai
dari kehamilan, persalinan bayi baru lahir, nifas dan menyusui.

33) Kewirausahaan dalam Layanan Kebidanan
Mata kuliah ini membahas pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan
konsep kewirausahaan dalam bidang Pelayanan Kesehatan, menerapkan jiwa
kewirausahaan dalam merencanakan dan mengelola usaha kreatif /inovatif yang
layak baik dalam bidang jasa kebidanan maupun usaha lainnya.

34) Tanggap Darurat Kebidanan dalam Bencana Alam
Mata kuliah ini membahas tentang kesehatan reproduksi remaja pada situasi
bencana, pencegahan penularan HIV dan IMS pada situasi bencana, mekanisme
koordinasi untuk implementasi, supply dan logistik kespro pada situasi darurat
bencana, pencegahan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal pada situasi
darurat bencana, keluarga berencana pada situasi darurat bencana, pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual berbasis gender pada situasi darurat bencana, dan
perawatan aborsi komprehensif pada situasi darurat bencana.
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BAB VII
PENDUKUNG PENDIDIKAN
A. Teknologi Informasi dan komunikasi
1. Pengertian
Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi SMRH masih terus dalam proses
pengembangan agar fasilitas teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal
oleh civitas akademika SMRH dan masyarakat umum. Di antaranya adalah free zona
WiFi dengan akses internet cepat yang terdapat diseluruh area kampus SMRH, serta
penggunaan Single Sign On (SSO) user account menggunakan LDAP untuk seluruh
aplikasi di SMRH.
2. Visi, Misi dan Tujuan,
a. Visi
Menjadi pusat pengembangan dan pengelolaan teknologi Informasi dan komunikasi
yang berinovasi

b. Misi
1) Menjadi pusat pengembangan dan pengelolaan teknologi yang efisien dan efektif
2) Selalu berinovasi mengikuti perkembangan teknologi
3) Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara Baik dan Terencana

c. Tujuan
1) Membangun
kebiasaan Knowledge-Based
Society (masyarakat
berbasis
pengetahuan).
2) Pengembangan keterampilan penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi.
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran.
3. Fasilitas
Fasilitas yang diberikan diantaranya : Online Public Access Catalog (OPAC) Library,
Sistem Informasi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) dan lainnya. Hingga bulan
Agustus 2019 bandwidth dedicated SMRH dibagi menjadi 2 yaktu 80 Mbps dan 100
Mbps, dan jaringan intranet.
Teknologi Informasi dan komunikasi SMRH juga menyediakan sarana :
a. Ruangan Komputer dengan 32 unit Personal Computer (PC) dilengkapi teknologi
terbaru, yang dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika SMRH
b. Ruang Server, pusat pengelolaan data dan pengelolaan jaringan komputer SMRH
4. Cara Mengakses
Dalam mengakses Internet SMRH menggunakan fasilitas Mikrotik yang mana dalam
mengakses tanpa password dari Internet melaikan masuk dalam menu login masingmasing yang terdiri dari Nama dan NIsK (Nomor Induk Karyawan atau Mahasiswa).
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B. Perpustakaan
1. Pengertian
Perpustakaan merupakan sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Sedangkan perpustakaan SMRH adalah merupakan bagian integral dari kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat
sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan SMRH
2. Visi, Misi dan Tujuan,
a. Visi
Menjadi pusat informasi ilmiah lengkap bagi seluruh civitas akademika STIKes Mitra
RIA Husada dan masyarakat.
b. Misi
1) Menyediakan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar
mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2) Menyediakan jasa layanan pemakai bahan pustaka yang diperlukan dalam
mendukung seluruh civitas akademika STKes Mitra RIA Husada dan masyarakat.
c. Tujuan
Perpustakaan SMRH bertujuan untuk membantu menyediakan informasi yang
lengkap sebagai sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan
SMRH (Tri Darma Perguruan Tinggi )
3. Layanan Perpustakaan
Jam Buka Layanan Perpustakaan:
Senin s/d Jum'at
: 08.00 – 15.30 WIB
Sabtu
: 09.00 – 13.00 WIB
Minggu
: Tutup
Kegiatan perpustakaan STIKes MRH sebagai salah satu unsur penunjang melakukan
kegiatan sebagai berikut :
a. Pelayanan Teknis yaitu pelayanan pengadaan bahan pustaka (akuisisi) dan
pengolahan bahan pustaka
b. Pelayanan Pengguna yaitu pelayanan keanggotaan, sirkulasi yaitu layanan baca,
peminjaman, pengembalian dan perpanjangan peminjaman bahan pustaka,
pelayanan pasilitas loker dan internet serta pelayanan surat keterangan bebas
pustaka.
c. Tersedianya ruang baca bagi pengunjung perpustakaan
4. Keanggotaan Perpustakaan
Anggota perpustakan adalah dosen, mahasiswa dan karyawan SMRH. Syarat-syarat
untuk menjadi anggota perpustakaan SMRH adalah sebagai berikut :
a. Mengisi formulir pendaftaran
b. Melampirkan: - 1 lembar foto kopi KTP
c. 2 lembar pas foto ukuran 2 X 3
d. Kartu anggota dapat diambil 1 ( satu ) minggu setelah tanggal penyerahan formulir
e. Kartu anggota berlaku selama 1 tahun untuk semua anggota
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f.

Untuk memeperpanjang kartu anggota dilakukan 1 ( satu ) minggu sebelum habis
masa berlakunya
g. Kartu anggota tidak diperkenankan dipakai oleh orang lain dan harus dibawa pada
waktu akan meminjam bahan pustaka.
5. Tata Tertib
a. Penggunaan Ruangan
1) Untuk keamanan koleksi setiap pengunjung diwajibkan menyimpan tas dan
barang bawaan di dalam locker
2) Tidak diperbolehkan membawa makanan, minuman di ruang perpustakaa n
3) Ruang perpustakaan adalah ruang membaca dan belajar
4) Pengunjung wajib menjaga ketenangan, ketertiban dan memelihara kebersihan
ruang perpustakaan
5) Pengunjung ikut memelihara keutuhan dan keselamatan sarana perpustakaan
b. Peminjaman Bahan Pustaka
1) Memperlihatkan kartu anggota perpustakaan milik sendiri
2) Peminjam bertanggung jawab atas bahan bacaan yang dipinjam dan tidak
diperkenankan untuk meminjamkan kepada orang lain
3) Peminjam dapat meminjam maksimal 2 buah buku
4) Buku-buku referens tidak dipinjamkan, hanya bisa dibaca di tempat
5) Waktu peminjaman selama 2 hari dan dapat di perpanjang selama satu kali
perpanjangan
c.

Sanksi-sanksi
1) Denda dikenakan sebesar Rp. 2500/hari/buku
2) Keterlambatan pengembalian buku selama seminggu akan memperoleh
peringatan dari petugas, jika tidak dihiraukan keanggotaan dibekukan selama
pinjaman belum dikembalikan
3) Buku yang hilang / rusak harus diganti dengan buku yang sama atau membayar
seharga 2 kali harga buku
4) Bagi anggota yang kartu anggotanya hilang harus segera melapor pada petugas
perpustakaan untuk mengganti dengan kartu yang baru
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C. Laboratorium
1. Pengertian
2. Visi, Misi dan Tujuan
a. VISI
Menjadi tempat pembelajaran praktik yang kondusif dan inovatif untuk menghasilkan
lulusan yang kompeten pada Tahun 2025.
b. MISI
1) Menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien.
2) Meningkatkan sarana prasarana praktik dengan dukungan teknologi modern
3) Memfasilitasi dosen, mahasiswa dalam pencapaian kompetensi lulusan.
4) Laboratorium Kebidanan dan Komplementer

3. Fasilitas
a. Laboratorium kebidanan dan komplementer
Laboratorium kebidanan dan komplementer merupakan fasilitas untuk melatih
keterampilan mahasiswa dalam melakukan pelayanan kesehatan dasar dan
komplementer, seperti Keterampilan Dasar Kebidanan (menyuntik, memasang infus,
dll), keterampilan serta pelayanan kebidanan. Pada semester selanjutnya,
mahasiswa dilatih secara lebih fokus kearah keterampilan kebidanan seperti
pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pemeriksaan bayi baru lahir,
pemeriksaan ibu nifas, pelayanan KB serta kegawatdaruratan Maternal dan
Neonatal.
Untuk Sarjana Terapan Kebidanan, kompetensi ditambahkan dapat melakukan
asuhan kebidanan komplementer diantaranya mahasiswa dapat melakukan
pregnancy massage untuk ibu dan bayi, Baby SPA, hipnoprenatal, yoga prenatal.
Di Laboratorium yang pada hakikatnya adalah sebuah mini hospital, mahasiswa
akan mendapat kesempatan berhadapan dengan ibu hamil secara berkelanjutan,
dimulai dari pemeriksaan antenatal sampai dengan nifas yang sebenarnya. Mini
hospital tersebut terdiri dari berbagai bagian seperti dalam rumah sakit, mulai
pemeriksaan kehamilan sampai nifas.
Pelayanan dalam laboratorium kebidanan pada saat ini dimulai dari hari Senin
sampai dengan hari Jum’at pada jam 08.00 WIB sampai jam 15.00 WIB sesuai
dengan jadwal perkuliahan atau dengan perjanjian.
b. Laboratorium kesmas Terpadu
STIKes Mitra RIA Husada dilengkapai Laboratorium Kesmas Terpadu untuk
memenuhi persyaratan kurikulum dan sebagai sarana pendukung penelitian.
Fasilitas yang ada di Laboratorium ini antara lain dapat digunakan untuk praktikum
fisika, kimia, biologi, gizi masyarakat, parasitologi dan mikrobiologi, serta praktikum
keselamatan dan kesehatan kerja.
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4. Tata Tertib Penggunaan Laboratorium
a. Untuk Mahasiswa
1) Pelayanan laboratorium dibuka mulai hari senin sampai dengan jumat dan jam
08.00 s/d 16.00, jam istirahat 12.00 s.d 13.00 WIB. Hari sabtu dan minggu tutup
kecuali dengan perjanjian.
2) Mahasiswa diperbolehkan menggunakan laboratorium/ alat untuk praktek
dengan seizin penanggung jawab laboratorium.
3) Mahasiswa dilarang membawa alat - alat keruangan laboratorium kecuali yang
diperlukan untuk praktek.
4) Selama mengikuti praktek mahasiswa dilarang mengaktifkan hp, membawa tas,
membawa makanan dan minuman dan alas kaki dibuka selama diruangan
laboratorium.
5) Apabila ada alat atau barang yang hilang dan rusak mahasiswa WAJIB
mengganti dengan barang yang sama.
6) Apabila terjadi kerusakan alat baik karena kesalahan tata kerja atau karna sebab
lain pengguna fasilitas ( mahasiswa ) harus segera melaporkan kepada Ka. Bag
laboratorium, biaya penggantian atau perbaikan karna kesalahan pemakaian
sepenuhnya dibebankan kepada pengguna.
7) Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan alat WAJIB dikembalikan minimal satu
minggu dan maksimal satu bulan setelah kejadian
8) Apabila mahasiswa tidak mengembalikan tepat waktu akan dikenakan denda Rp.
20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) perhari.
9) Setiap kali selesai menggunakan alat, ( mahasiswa ) pengguna diharuskan
meneliti kelengkapan alat, serta membersihkan dan mengembalikan ketempat
semula.
10) Proses peminjaman dan pengembalian alat dilakukan dalam jam kerja.
11) Peminjaman alat yang akan dibawa keluar dari laboratorium harus seizin
petugas laboratorium.
12) Mahasiswa yang hadir di laboratorium harus mencatat kehadiran di laboratorium
pada buku absensi.
13) Penggunaan fasilitas ( mahasiswa ) diperbolehkan bekerja dalam pengawasan
pengelola laboratorium, pengguna diluar ketentuan tersebut harus mendapat izin
persetujuan dari Ka. Bag Laboratorium dan memenuhi ketentuan dan aturan
yang telah ditentukan.
14) Selama praktek di laboratorium mahasiswa diharuskan memperhatikan
keselamatan kerja di laboratorium.
15) Pengguna fasilitas ( mahasiswa ) harus bertanggung jawab atas kebersihan atau
kerapihan dan keselamatan tempat kerja yang digunakan dalam laboratorium,
termasuk mematikan listrik, air kran, gas selesai bekerja untuk menghindari hal –
hal yang tidak diinginkan, pengguna dilarang menggunakan alat – alat selain
yang dibutuhkan.
16) Pengguna fasilitas tidak diperkenankan menyertakan orang lain yang tidak
dimintakan izin untuk ikut praktek atau menunggu diruang laboratorium.
17) Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib mempunyai surat keterangan bebas
laboratorium dari Ka. Bag Laboratorium.
18) Mahasiswa menjaga kebersihan, ketertiban, kesopanan, dan kerapihan selama
di ruangan laboratorium.
19) Peminjaman alat dilakukan minimal satu hari sebelum praktikum.

89

Hal –hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan tata tertib diatas dapat diatur
dan dipertimbangkan kembali atas persetujuan Ka. Bag laboratorium. Peraturan ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Untuk Dosen
1) Laboratorium buka mulai jam 08.00 s.d 16.00 WIB hari kerja Senin s.d Jumat
2) Apabila masuk Laboratorium alas kaki harap dibuka, diganti dengan alas kaki
yang disediakan di lLaboratorium, setelah praktikum alas kaki disimpan ditempat
yang telah disediakan.
3) Proses peminjaman dan pengembalian alat dilakukan pada jam kerja
4) Dosen diperbolehkan membimbing praktik mandiri dengan seizin petugas
laboratorium
5) Dosen yang akan menggunakan alat Laboratorium harus mengisi formulir
peminjaman alat dan harus kembali dalam keadaan bersih, rapih sesuai dengan
barang yang dipinjam dan harus seizin petugas laboratorium.
6) Selama penggunaan Laboratorium, Dosen diharapkan menjaga kebersihan dan
ketertiban
7) Dosen WAJIB memberikan jadwal praktikum/ ujian minimal satu minggu
sebelum pelaksanaan ujian atau awal semester.
8) Jadwal ujian praktikum diserahkan ke petugas laboratorium minimal dua minggu
sebelum pelaksanaan ujian
9) Peminjaman alat laboratorium dilakukan minimal satu hari sebelum pelaksanaan
ujian/ praktikum berlangsung
10) Setelah pemakaian alat harus dikembalikan ke ruangan laboratorium, dan
apabila ingin memakai kembali diperbolehkan dengan mengisi formulir
peminjaman dan dengan seizin petugas laboratorium.
Hal –hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan tata tertib diatas dapat diatur
dan dipertimbangkan kembali atas persetujuan Ka. Bag laboratorium. Peraturan ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

5. Alur Peminjaman Dan Pengembalian Alat
1) Mahasiswa menulis alat yang akan digunakan dan menyerahkan kepada petugas
Laboratorium ( Saudara Maryati dan Veronika)

2) Mahasiswa menyerahkan KTM sebagai jaminan kepada petugas Laboratorium
3) Peminjaman alat dilakukan pada hari kerja senin - jum'at mulai jam 08.00 - 16.00
WIB

4) Pengembalian alat laboratorium dilakukan maksimal 3 hari setelah peminjaman alat,
jika lewat dari waktu yang ditentukan mahasiswa dikenakan sanksi
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Laboratorium Kebidanan
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Laboratorium Komplementer
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Laboratorium Kesehatan Masyarakat
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Laboratorium Kebidanan Klinik
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D. Asrama
1. Pengertian
Asrama adalah suatu tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok,
umumnya mahasiswi perguruan tinggi. Asrama biasanya merupakan sebuah bangunan
dengan kamar-kamar yang dapat di tempati oleh beberapa penghuni di setiap kamarnya

2. Cara menjadi penghuni asrama.
a. Mahasiswa aktif SMRH
b. Mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni asrama pada periode tertentu
dengan mengisi formulir.
c. Berkelakuan baik.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
f. Menempati kamar yang telah ditentukan pengelola asrama.
g. Membayar iuran asrama di bagian keuangan tepat waktu.
h. Besar iuran asrama Rp. 450.000/bulan tiap orang, 1 kamar untuk 2 orang.
3. Tata Tertib
a. Kewajiban
1) Membayar uang asrama tiap bulan/semester
2) Menjaga peralatan dan fasilitas asrama.
3) Menggunakan listrik dan air sehemat mungkin.
4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan asrama.
5) Menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan asrama.
6) Memarkir kendaraan di tempat parkir dengan teratur dan rapi
7) Melaksanakan 5S di Asrama (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
8) Menunjukkan Kartu Tanda Anggota Asrama (KTA) pada security sebelum
masuk Asrama.
9) Menjaga nama baik asrama.
10) Mematuhi semua peraturan yang ada di asrama.
b. Larangan
1) Membawa inventaris umum asrama ke dalam kamar.
2) Menerima tamu di luar jam penerimaan tamu.
3) Tidur di kamar warga lain (terutama malam hari) kecuali ada ijin dari anggota
kamar.
4) Mengganggu ketentraman warga lain.
5) Membawa tamu laki-laki ke dalam Asrama
6) Menerima tamu di dalam kamar.
7) Memasuki kawasan Sasana Tresna Werda (STW) tanpa seizin pengelola STW
8) Berpindah kamar tanpa seijin pengelola
9) Mengambil barang yang bukan miliknya.
10) Membawa, memakai narkotika dan obat-obatan terlarang, minuman keras,
senjata tajam, senjata api dan sejenisnya.
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11) Menghidupkan radio, tape dan sejenisnya dengan suara keras yang
menyebabkan kegaduhan
12) Merokok di area Asrama.
c. Jam Malam
1) Warga Asrama harus sudah berada di dalam Asrama maksimal pukul 21.00 WIB
2) Warga Asrama yang melakukan kegiatan di UKM atau organisasi ekstra kampus
pada malam hari sampai lebih dari ketentuan pasal 3 no 1, wajib mengisi kartu
ijin masuk Asrama untuk dapat masuk Asrama pada pukul 21.00 lewat. Kartu
tersebut diserahkan kepada security pada saat memasuki Asrama
3) Bagi warga yang pulang kampung dan tiba di Asrama di atas pukul 21.00 WIB
tetap dibukakan pintu dengan syarat mengisi buku ijin pulang.

d. Sanksi
1) Sanksi berupa sanksi ringan, sedang dan berat.
2) Sanksi ringan berupa peringatan, sanksi sedang berupa denda, sanksi berat
berupa pengeluaran dari Asrama.

e. Lain-Lain
1) Peraturan-peraturan yang belum tertera dalam pasal-pasal di atas akan
ditentukan dalam ketentuan tersendiri.
2) Peraturan ini akan berlaku sejak ditetapkan sampai dibuatnya peraturan baru.

4. Fasilitas
a. Kamar berukuran 4 x 3 m untuk 2 orang yang dilengkapi dengan 2 tempat tidur, 1
almari dua pintu dan 1 bupet.
b. Mushola
c. Kantin
d. Kamar mandi
e. Dapur dan Ruang makan
f. 2 unit Aula
g. Tempat parker
h. Tempat mencuci dan menjemur pakaian
i. Security
E. Lahan Praktik
1. Pengertian
Kegiatan lahan praktek merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk
meningkatkan kualitas dari mahasiswa.
2. Tujuan
Kegiatan Lahan Praktek ini dilakukan dengan tujuan :
a. Mahasiswa mampu menerapkan Ilmu Pembelajaran yang sudah diberikan dalam
perkuliahan.
b. Pengembangan diri dari pembelajaran yang dilakukan saat perkuliahan.
c. Mahasiswa mampu melaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil,
bersalin, nifas, bayi baru lahir normal dan bermasalah serta manajemen terpadu bayi
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sehat / sakit dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan secara
SOAP.
d. Pengalaman belajar yang berharga untuk lebih memantapkan kemampuan skill
mahasiswa sehingga mahasiswa bisa memiliki kompetensi yang unggul sebagai
calon bidan yang profesional dan kompeten.
3. Daerah Lahan Praktik
Dalam Program Studi D-III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan, S1 Kesehatan
Masyarakat dan Profesi Bidan terdapat kegiatan baik PKK (Praktek Klinik Kebidanan)
dan PBL (Praktek Bimbingan Lapangan) yang masuk dalam kegiatan perkuliahan.
Adapun daerah lahan praktek yang sudah bekerjasama dengan SMRH baik melalui
MOU maupun surat di wilayah Jabodetabek diantaranya :
a. Rumah Sakit
b. Puskesmas
c. Bidan Praktek Mandiri (BPM)
d. Perusahaan
Terkait kerjasama baik ke Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas kami harus bersurat
dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan baik di daerah
Jakarta ataupun Bogor
Rumah Sakit yang bekerjasama dengan SMRH diantaranya :
a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja teletak di Jakarta Utara
b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budi Asih teletak di Jakarta Timur
c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan teletak di Jakarta Barat
d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu teletak di Jakarta Selatan
e. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong terletak di Bogor
Puskesmas yang bekerjasama dengan SMRH diantaranya :
a. Puskemas Pasar Rebo
b. Puskesmas Kramat Jati
c. Puskesmas Makasar
d. Puskesmas Cipayung
e. Puskesmas Matraman
f. Puskesmas Ciracas
g. Puskesmas Duren Sawit
BPM yang bekerjasama dengan SMRH diantaranya :
a. BPM Bidan Jeanne Subiyah wilayah Depok
b. BPM Bidan Handayani wilayah Bekasi
c. BPM Bidan Rani Yosinta wilayah Bogor
Untuk Perusahaan dalam lahan praktek hanya dilakukan oleh mahasiswa Program Studi
S1 Kesehatan Masyarakat, diantaranya :
a. PT PPLI
b. PT Teransigani
c. PT Hansment
d. PT Patma Sode Indonesia
e. PT Mustika Ratu
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
F.

PT American Standard Indonesia
PT Ebara Indonesia
PT AQUA
PT Nipres Energi Otomotif
PT Yodya Karya (persero)
PT Harapan Widyatama Pertiwi

Fasilitas Lain
Fasilitas penunjang yang tersedia antara lain meliputi :
1. Sarana Ibadah
Alhamdullilah atas dukungan dana dari Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, saat ini
telah berdiri Musholla Marwah yang menjadi pusat kerohanian mahasiswa, dosen dan
karyawan.

2. Sarana Olahraga
Di depan kampus SMRH terhampar lapangan yang merupakan bagian dari keseluruhan
area di bawah pengelolaan Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan Lapangan ini
cukup luas dan setiap saat, khususnya hari Sabtu dan Minggu digunakan oleh
masyarakat untuk berbagai kegiatan oleh raga.
Mahasiswa SMRH memanfaatkan lapangan ini untuk berbagai latihan taek-wondo, voli,
baris berbaris, dll. Di samping itu, di halaman dalam, SMRH juga mempunyai lapangan
yang dapat digunakan untuk basket, futsal, dan badminton
3. Sarana Transportasi
Mitra RIA Husada memiliki tiga (2) buah minibus dan empat (4) kendaraan operasional
bagi dosen dan karyawan serta satu (1) buah motor untuk tenaga ekspedisi. Kendaraan
ini sangat bermanfaat dalam menfasilitasi kebutuhan mahasiswa dan dosen untuk
mencapai lahan praktikum dan praktek
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4. Fasilitas Kantin
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan bagi mahasiswa, dosen dan karyawan,
didalam komplek Mitra RIA Husada disiapkan sebuah kantin dibawah binaan SMRH
.Menu makanan yang ditawarkan oleh sekurangnya sepuluh stand cukup bervariasi dan
padat gizi namun dengan harga terjangkau

5. Fasilitas Fotokopi ,Dll
Beberapa fasilitas lain yang tersedia adalah fotocopy dan warung ATK yang dapat
menjawab kebutuhan mendesak para mahasiswa dan karyawan SMRH.
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LAMPIRAN
1. DAFTAR DOSEN (NIDN, JAFUNG, HOMEBASE)
A. Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat
Nama

:

Dr H E Kusdinar Achmad, MPH

NIDN/NUPN

:

9990212771

Jabatan Akademik

:

Lektor

Jabatan Struktural

:

Ketua Program Studi S1 Kesmas

Nama

:

Erny Elviany S, Spi, Msi

NIDN/NUPN

:

0326047701

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Sekretaris Program Studi S1 Kesmas

Nama

:

Carwadi, SKM, MM

NIDN/NUPN

:

0318027301

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Koordinator Kurikulum & Evaluasi S1
Kesmas

Nama

:

Ashar Nuzulul Putra, SKM

NIDN/NUPN

:

0330099003

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Wakor Kurikulum & Evaluasi S1
Kesmas

Nama

:

Daniah, S.SiT, MKM

NIDN/NUPN

:

0317068102

Jabatan Akademik

:

Lektor

Jabatan Struktural

:

Koordinator PBL S1 Kesmas
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Nama

:

Yossi Fitria D, SKM, MKM

NIDN/NUPN

:

0309068001

Jabatan Akademik

:

Lektor

Jabatan Struktural

:

Wakil Koordinator PBL S1 Kesmas

Nama

:

Ridho Muhammad Dhani, MKKK

NIDN/NUPN

:

0313058704

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Dosen S1 Kesms / Wakil Ketua SPMI

Nama

:

Nuraini, SSiT, MKKK

NIDN/NUPN

:

0301037601

Jabatan Akademik

:

Assisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Dosen S1 Kesmas

Nama

:

Aan Hermawan, S.Kom, M.Si

NIDN/NUPN

:

0328087109

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Dosen S1 Kesms / Kabag SPMI Non Akademik

Nama

:

Jalil, SKM

NIDN/NUPN

:

9903008754

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Dosen S1 Kesms / Kasubag Evaluasi Nilai
Akademik
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B. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan
Nama

:

Nurulicha, SST, M.Keb

NIDN/NUPN

:

0426028401

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Ketua Program Studi STR Kebidanan

Nama

:

Yulia Herawati, S.SiT, MKM

NIDN/NUPN

:

0310078602

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Sekretaris Program Studi STR Kebidanan

Nama

:

Yulita Nengsih, S.SiT, M.Kes

NIDN/NUPN

:

0304078503

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan / Kabag Akademik

Nama

:

Nina Tresnayanti, S.SiT, M.Kes

NIDN/NUPN

:

0327057502

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan / Kabag
Kemahasiswaan

Nama

:

Dina Martha Fitri, S.SiT, MPd

NIDN/NUPN

:

1101128801

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan / Kabag UPPM
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Nama

:

Imelda Diana, SST, SKM, M.Keb

NIDN/NUPN

:

0303038001

Jabatan Akademik

:

Lektor

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan / Waket I Bidang
Akademik

Nama

:

Lisa Trina Arlym, SST, M.Keb

NIDN/NUPN

:

0308098201

Jabatan Akademik

:

Lektor

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan / Ketua SPMI

Nama

:

Emilia, S.SiT, MKM

NIDN/NUPN

:

0328038001

Jabatan Akademik

:

Lektor

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan / Waket III
Bidang Kemahasiswaan & Alumni

Nama

:

Eka Maulana N, S.SiT, MKM

NIDN/NUPN

:

0314128301

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan / Kabag Laboratorium

Nama

:

Sunarti, S.SiT, M.Kes

NIDN/NUPN

:

0315065701

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan / Kabag Bimbingan
Konseling

106

Nama

:

Johara, S.SiT., M.Tr.Keb

NIDN/NUPN

:

-

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan

Nama

:

Sarliana, M.Tr.Keb

NIDN/NUPN

:

-

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan

Nama

:

Dr Firdaus Artoni, Sp.OG

NIDN/NUPN

:

-

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan

Nama

:

Dr Lony Novita, S.pA, M.Kes

NIDN/NUPN

:

-

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Dosen STR Kebidanan

107

C. Program Studi D-III Kebidanan
Nama

:

Yocky Yuanti, SST, SPd, M.Kes

NIDN/NUPN

:

0328077702

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Ketua Program Studi D-III Kebidanan

Nama

:

Nurhidayah, S.SiT, MKM

NIDN/NUPN

:

0323057501

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Sekretaris Program Studi D-III Kebidanan

Nama

:

Diah Warastuti, S.SiT, M.Kes

NIDN/NUPN

:

0310057802

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Koordinator PKK D-III Kebidanan

Nama

:

Sri Kubillawati, S.SiT, M.Kes

NIDN/NUPN

:

0314087301

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Koordinator Kurikulum & Evaluasi D-III Kebidanan

Nama

:

Dina Arihta Tarigan, SST, MKM

NIDN/NUPN

:

0126108001

Jabatan Akademik

:

Lektor

Jabatan Struktural

:

Wakil Koordinator Kurikulum & Evaluasi D-III
Kebidanan

108

Nama

:

Tiurlan Yunetty, S.SiT, M.Kes

NIDN/NUPN

:

0317125402

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Dosen D-III Kebidanan / Kabag Praktek

Nama

:

Diena Soefiana, S.SiT, MM, M.Kes

NIDN/NUPN

:

0307085501

Jabatan Akademik

:

Asisten Ahli

Jabatan Struktural

:

Dosen D-III Kebidanan / Kabag
Pengembangan Karir Mhs & Alumni

Nama

:

Anita Tambunan, SST

NIDN/NUPN

:

9903018026

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Wakor PKK D-III Kebidanan

Nama

:

Anita Tambunan, SST

NIDN/NUPN

:

9903018026

Jabatan Akademik

:

Staf Pengajar

Jabatan Struktural

:

Wakor PKK D-III Kebidanan
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2. Salinan SK Institusi
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3. Salinan Sertifikat Akreditasi 3 Prodi
A. S1 Kesehatan Masyarakat
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B. Profesi Kebidanan
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C. Sarjana Terapan Kebidanan
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D. D-III Kebidanan
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