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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Sejarah Singkat 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri berdiri 

melalui proses rekomendasi Dinas Kesehatan Kota No. 
045/2386/419.41/2004 tanggal 8 September 2004, 
Rekomendasi Walikota Kediri No. 421/105/419.17/2004 
tanggal 7 September 2004, Rekomendasi IBI Jatim No. 
137/Sek.PDIBI/VIII tanggal 23 Agustus 2004, Rekomendasi 
Arsada Jatim No. 17/ARSADA/VII/2004 tanggal 21 Juli 
2004, Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur 
Nomor: 421.1/03899/111.6.2004, tanggal 15 September 
2004, Rekomendasi Kepala Badan Pusat Pengembangan 
SDM Kesehatan RI Nomor: HK.03.2.4.1.3612.1, tanggal 18 
Oktober 2004. dan kemudian diterbitkan Keputusan Dirjen 
Dikti Nomor: 579/D/T/2005 Tentang Ijin Penyelenggaraan 
Pendidikan Program Studi Kebidanan (D.IV) pada 
Universitas Kadiri di Kediri.  

Pada tanggal 11 Oktober 2007 Program Studi 
Kebidanan (DIV) memperoleh perpanjangan ijin dari Dirjen 
Dikti Nomor 3201/D/T/2007 tentang Perpanjangan ijin 
Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan, Diploma 
Empat (DIV), pada Universitas Kadiri.  
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B. Struktur Organisasi 
 

 
 

Gb 1. Struktur Organisasi Program Studi Kebidanan (DIV) 
 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor: 579/D/T/2005 tentang Ijin 
Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Kebidanan 
(DIV)  pada Universitas Kadiri di Kediri maka Program 
Studi Kebidanan (DIV) Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kadiri menyelenggarakan Program Pendidikan 
sebagai berikut: 
1. Program Reguler, menerima lulusan SMA/ sederajat. 

2. Program Paralel, menerima lulusan Diploma III 

Kebidanan 

3. Program Pindahan, menerima Pindahan dari 

Perguruan Tinggi lain. 
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C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

1. Visi 
a. Visi Universitas Kadiri 

Terwujudnya Universitas Kadiri yang unggul, 
kompetitif,  berkarakter dan berdaya saing 
nasional pada tahun  2028. 

 
b. Visi Fakutas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri 

Menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang kompetitif, 
berkarakter dan unggul dalam bidang kesehatan di 
wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. 

c. Visi Program Studi Kebidanan (DIV) Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri 

Menjadi Program Studi Kebidanan (DIV) yang 
kompetitif, berkarakter dan unggul dalam bidang 
kewirausahaan kebidanan di wilayah Provinsi Jawa 
Timur pada tahun 2020. 

2. Misi 
a. Misi Universitas Kadiri 

 Mewujudkan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi melalui 
proses pembelajaran yang berkualitas  
serta ditunjang   dengan   sumber   daya    
manusia yang berkualitas dan  memiliki 
kompetensi nasional   untuk    
memperoleh   insan   yang unggul  dan 
cerdas. 

 Mencari, menemukan dan   
mengembangkan ilmu pengetahuan dan  
teknologi melalui penelitian yang inovatif 
dan  pengkajian yang berkualitas untuk  
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disumbangkan bagi kemajuan 
masyarakat, ilmu pengetahuan dan 
teknologi    serta    pengkayaan   
budaya   di tingkat  regional  maupun 
nasional. 

 Meningkatkan karya nyata dalam bidang 
penelitian, pengabdian masyarakat 
melalui peningkatan kerjasama dengan 
pemerintah daerah dan pemerintah, 
alumni, maupun lembaga lain yang  
akuntabel, efisien, efektif, transparan dan 
mandiri. 

b. Misi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri 

 Menyelenggarakan pendidikan tenaga 
kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang 
kompeten, berkarakter dan unggul di bidang 
kesehatan. 

 Melaksanakan penelitian yang unggul dalam 
bidang kesehatan. 

 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 
yang unggul dalam bidang kesehatan. 

 Menyediakan sumber daya manusia, sarana, 
prasarana, sistem IT, dan kerjasama untuk 
menunjang penyelenggaraan tridharma yang 
unggul dalam bidang kesehatan.

 Melaksanakan Penelitian untuk 
pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 

c. Misi Program Studi Kebidanan (DIV) Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri 

 Menyelenggarakan pendidikan tenaga 
kebidanan untuk menghasilkan lulusan yang 
kompeten, berkarakter, dan unggul dalam 
bidang kewirausahaan kebidanan. 
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 Melaksanakan penelitian yang unggul dalam 
bidang kewirausahaan kebidanan.  

 Melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat yang unggul dalam 
bidang  kewirausahaan kebidanan.  

 Menyediakan sumber daya manusia, sarana, 
prasarana, sistem IT, dan kerjasama untuk 
menunjang penyelenggaraan tridharma yang 
unggul dalam bidang kewirausahaan 
kebidanan. 

3. Tujuan 
a. Tujuan Universitas Kadiri 

 Menghasilkan  ahli  madya,  sarjana  dan 
magister yang unggul, berjiwa  Pancasila 
dan bersikap  mental  terpuji  sesuai  
dengan PANCA MORAL,  yaitu:  Cinta,  
Jujur,  D isiplin, Berani, Musyawarah dan 
berkarya Nyata. 

 Menghasilkan  ahli  madya,  sarjana  dan 
magister yang mempunyai jiwa mandiri, 
inovatif dan daya saing tinggi dalam 
mengembangkan dan  menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 
yang dimilikinya serta mengupayakan 
penggunaannya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

 Menghasilkan  ahli  madya,  sarjana  dan 
magister yang memahami sistem 
ketatanegaraan demokratis, memiliki 
tanggungjawab social, memiliki wawasan 
kebangsaan, menghargai pluralism dan  
hak- hak  asasi  manusia,  peduli  pada 



 

14 

 

pelestarian lingkungan hidup, 
berintegritas dan  taat kepada hukum. 

 Terwujudnya Universitas Kadiri sebagai 
lembaga pendidikan    tinggi    yang 
mengajarkan dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan   dan    teknologi   kepada 
mahasiswa untuk kehidupan  manusia 
pada umumnya dan  perkembangan 
bangsa dan masyarakat I ndonesia pada 
khususnya. 

 Terbentuknya manusia yang  berkarakter 
dan beretika serta bertanggungjawab 
atas kesejahteraan  masyarakat  
Indonesia  dalam arti      berjiwa      
bangsa    Indonesia      yang mempunyai 
dasar hidup  berKetuhanan Yang Maha 
Esa, berperikemanusiaan yang adil dan 
beradab, demokratis, diliputi oleh  
kenyataan dan    kebenaran,    cerdas,    
kreatif,    terampil mampu berkomunikasi 
dan berkesadaran lingkungan untuk 
melaksanakan tanggung jawabnya 
sebagai warga  Negara. 
 

b. Tujuan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Kadiri 

 Mengembangkan pendidikan tenaga 
kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang 
kompeten, berkarakter dan unggul di bidang 
kesehatan. 

 Meningkatkan penelitian yang unggul dalam 
bidang kesehatan. 
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 Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat 
yang unggul dalam bidang kesehatan. 

 Meningkatkan sumber daya manusia, sarana, 
prasarana, sistem IT, dan kerjasama untuk 
menunjang penyelenggaraan tridharma yang 
unggul dalam bidang kesehatan. 

c. Tujuan Program Studi Kebidanan (DIV)  

 Mengembangkan pendidikan sarjana sains 
terapan kebidanan untuk menghasilkan 
lulusan yang kompeten sebagai care 
provider, comunicator, manager, decision 
maker, community leader, berkarakter, dan 
unggul dalam bidang kewirausahaan 
kebidanan  

 Meningkatkan penelitian yang unggul dalam 
bidang kewirausahaan kebidanan 

 Meningkatkan pengabdian kepada 
masyarakat yang unggul dalam 
bidang kewirausahaan kebidanan 

 Meningkatkan sumber daya manusia, 
sarana, prasarana, sistem IT, dan kerjasama 
untuk menunjang penyelenggaraan tridharma 
yang unggul dalam bidang kewirausahaan 
kebidanan 

4. Sasaran 
Untuk menghasilkan tenaga Bidan yang kompetitif, 

berkarakter dan unggul maka disusun sasaran pokok 
Program Studi Kebidanan (D.IV). yang mencakup 

sasaran bidang pendidikan, sasaran bidang penelitian,  
sasaran bidang pengabdian masyarakat, sasaran bidang 

SDM, sarana, prasarana, dan sasaran bidang kerjasama. 
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D. Kompetensi Lulusan Program Studi Kebidanan (DIV)  

1. Kompetensi Utama  
a. Care provider 

Bidan yang mempunyai kemampuan 
melaksanakan pelayanan kebidanan pada ibu 
hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan menyusui, bayi 
baru lahir, balita, anak pra sekolah,keluarga 
berencana dan kesehatan reproduksi sepanjang 
siklus hidup wanitadengan memanfaatkan IPTEKS 
secara profesional berdasarkan evidence based 
pada pelayanan kesehatan primer, skunder dan 
tersier yang berfokus pada KIA dan Kespro. 

b. Communicator 

Bidan yang mempunyai kemampuan 
berkomunikasi dengan memanfaatkan IPTEKS 
tepat guna dalam meningkatkan kesehatan ibu dan 
anak serta mampu berperan sebagai pemberi 
informasi dalam pelayanan kesehatanterhadap 
individu, keluarga, masyarakat. 

c. Manager 

Bidan yang mempunyai kemampuanmelakukan 
manajemen dalam pengelolaan pelayanan 
kebidanan komplementer pada KIA dan Kespro 
dengan memperhatikan sosial budaya dan sumber 
daya yang tersedia. 

d. Decision Maker 

Bidan yang mempunyai kemampuan untuk 
mengambil keputusan dalam pelayanan kebidanan 
dan kesehatan reproduksi 
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e. Community Leader 

Bidan yang mempunyai kemampuan menjadi 
penggerak dalam meningkatkan derajat kesehatan 
ibu dan anak melalui upaya promotif, preventif, 
serta dapat bekerjasama dengan lintas program 
dan lintas sektor. 

2. Kompetensi Pendukung 

Lulusan Program Studi Kebidanan (DIV) juga memiliki 
kemampuan dibidang Kewirausahaan Kebidanan, 
yaitu: 

a. Bidan yang mempunyai kemampuan memberikan 
pelayanan kebidanan secara kompeten dan 
profesional yang disertai dengan pelayanan 
kewirausahaan kebidanan  

b. Bidan yang mempunyai kemampuan dapat 
berkomunikasi dengan individu, keluarga, 
masyarakat, teman sejawat dan stake holder 
termasukadvokasi, negosiasi dan kerjasama 
dalam bidang kewirausahaan kebidanan. 

3. Kompetensi Lain  

Lulusan Program Studi Kebidanan (DIV) Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Kadiri adalah: 
a. Bidan yang mempunyai kemampuan melakukan 

manajemen dalam pengelolaan usaha pelayanan 
kebidanan komplementer pada KIA dan Kesehatan 
Reproduksi yang mengarah pada kewirausahaan 
kebidanan 
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BAB I  
 SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

A. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan 
Penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan 

Sarjana Sain Terapan (SST) Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kadiri merupakan bagian dan upaya pembangunan 
bidang kesehatan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 
Dalam operasional pendidikan berpedoman pada peraturan 
perundang undangan yang berlaku, diantaranya : 

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara tahun 2009 nomor: 144 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor: 5063) 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607); 

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 tahun 2005 tentang 
Standar Pendidikan Nasional 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentan 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5500); 

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor24); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 
tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional 
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Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Politeknik Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan; 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1952); 
 

B. Penerimaan Mahasiswa Baru 
Setiap Tahun Akademik dilaksanakan seleksi penerimaan 

mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan upaya seleksi lulusan 
pendidikan umum tingkat atas, untuk mendapatkan calon peserta 
didik yang berkualitas. Tujuan Sipenmaru adalah mencari calon 
peserta didik yang berkualitas agar dapat berperan aktif sesuai 
tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan. 

Sipenmaru Pendidikan Tenaga Kesehatan diatur dalam 
pedoman tersendiri yang dikeluarkan setiap tahun ajaran oleh 
Fakultas Ilmu Kesehatan dengan memperhatikan pedoman Pusat 
Pendidikan Tenaga Kesehatan dan ketentuan Universitas. 

 

C. Pengenalan Program Studi (PPS) 

1. Pengertian 
Pengenalan Program Studi atau PPS adalah kegiatan terencana 
yang diselenggarakan pada awal tahun akademik dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan 
pendidikan tenaga kesehatan. PPS ini wajib diikuti oleh 
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mahasiswa baru dalam rangka mempersiapkan diri terlibat 
dalam kehidupan dan lingkungan belajar mengajar baru, Bagi 
mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan PPS ini dinyatakan 
belum lulus dan wajib mengikuti pada tahun berikutnya.  

2. Tujuan 
Umum : 
Terciptanya suasana yang serasi dalam proses belajar 
mengajar sehingga tujuan pendidikan tenaga kesehatan dapat 
tercapai secara berhasil guna dan berdaya guna. 
Khusus : 
a. Mempersiapkan fisik, mental, sosial dan kultural para 

mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan dan 
lingkungan belajar mengajar baru. 

b. Mengantar mahasiswa baru mengenal, memahami, dan 
menghayati 
1. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan 
2. Peranan dan tanggungjawab profesi tenaga 

kesehatan 
3. Norma, etika dan peraturan kehidupan kampus 
4. Pokok pikiran program pendidikan tenaga kesehatan 
5. Makna Tri Dharma Perguruan Tinggi 
6. Proses belajar mengajar, evaluasi. 

c. Mendorong minat dan mengembangkan bakat para 
mahasiswa melalui : 
1. Apresiasi seni dan budaya 
2. Kegiatan olah raga dan karya nyata 
3. Pengelolaan fasilitas dan sarana pendidikan. 

3. Pelaksanaan 
PPS dilaksanakan pada awal tahun kalender pendidikan dan 
diselenggarakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut. dengan 
materi kegiatan sebagai berikut: 
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a. Materi Inti 
1. Peranan dan tanggungjawab profesi tenaga 

kesehatan 
2. Pokok Pikiran Program Pendidikan Tinggi 
3. Norma Etika dan Peraturan Pendidikan tenaga 

Kesehatan 
4. Sistem perkuliahan meliputi kurikulum (pembuatan 

KRS, KHS dll.), evaluasi (UTS, UAS, uji ulang, uji 
perbaikan, semester pendek, UHAP, praktek lab skill 
dan di lahan praktek), kemahasiswaan, penulisan 
tugas akhir (KTI dan Skripsi), Sangsi. Fasilitas 
perkuliahan (Ruang Kuliah, Perpustakan, 
Laboratorium dll.), sistem pembayaran dll. 

5. Sistem kelulusan, Penerbitan Ijazah dan traskrip 
akademik,Registrasi, lisensi,  SIB, SIP-B.  

b. Materi Penunjang: 
1. Pengembangan minat dan bakat di bidang seni 

budaya, olah raga dan karya serta ketrampilan 
2. Karya bakti sosial 
3. Pembinaan mental spiritual. 
4. Kelompok belajar  

Pengajar materi inti berasal dari Dekan, Pengelola dan dosen 
serta staf pengajar dan setiap jurusan atau program studi 
dan profesi. Kegiatan penunjang dibimbing oleh staf pembina 
kemahasiswaan setiap Jurusan/Program Studi dengan 
mengikutsertakan organisasi kemahasiswaan. Kepanitiaan 
PPS terdiri dari unsur Dekan, Pengelola, Staf dan 
Mahasiswa. 

D. Penyelenggaraan Teknis Pendidikan 

1. Pedoman Kurikulum  
a. Pendahuluan 

Kurikulum Kebidanan (D.IV) disusun berdasarkan kajian 
kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan 
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pelayanan kesehatan dan tuntutan masyarakat pada saat 
ini dan masa mendatang serta memperhatikan standar 
yang dituntut oleh profesi. Berdasarkan kajian pada 
Kepmendiknas no. 045/U/2002 dan Permenistekdikti 
no.44 tahun 2015 tentang Kurikulum KKNI, maka 
Kurikulum  Program Studi  Kebidanan (DIV) ditetapkan 
dengan mengacu kepada 80%  kurikulum inti dan 20% 
kurikulum institusional 
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem 
penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 
Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban 
studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, 
dan beban penyelenggaraan program. 
 

b. Semester 

Semester adalah satuan waktu proses 
pembelajaranefektif selama paling sedikit 16 (enam belas) 
minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir 
semester. 
Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 
144 (seratus empat puluh empat) SKS dan ditempuh 
paling lama 7 (tujuh) tahun. (Permenristek Dikti No.44 
tahun 2015) 
 

c. SKS 

Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah 
takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 
diperoleh selama satu semester melalui kegiatan sebagai 
berikut: 

 1 SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, 
responsi atau tutorial yang terdiri dari: 50 menit 
tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur, 60 
menit kegiatan mandiri per minggu per semester.  
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 1 SKS pada proses pembelajaran berupa seminar 
atau bentuk lain yang sejenis, yang terdiri dari: 
100 menit tatap muka, 70 menit kegiatan mandiri 
per minggu per semester. 

 1 SKS pada proses pembelajaran berupa 
praktikum, praktik lapangan, penelitian, 
pengabdian masyarakat, dan/atau proses yang 
sejenis 170 menit per minggu per semester.  

d. Kurikulum  

Model kurikulum berbasis kompetensi merupakan model 
kurikulum yang diterapkan Program Studi Kebidanan 
(D.IV) dalam proses pembelajarannya. Pendidikan 
berbasis kompetensi ini menekankan pada kemampuan 
yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan, 
dalam hal ini disesuaikan pula dengan tujuan pendidikan 
nasional dan tujuan penyelenggaraan program studi 
mencakup komponen pengetahuan ketrampilan, 
kesadaran, motivasi, kecakapan, kemandirian, kreativitas, 
kesehatan, akhlak, ketakwaan dan kewarganegaraan 
serta penerapan dalam pelayanan kebidanan. Kurikulum 
yang digunakan dikembangkan dari kurikulum nasional 
berdasarkan Sistem Pendidikan Tinggi (SN Dikti) nomor: 
44 tahun 2015. Program Studi Kebidanan (D.IV) 
menggunakan beberapa strategi pembelajaran metode 
Problem Based Learning (PBL), metode ceramah, praktek 
laboratorium, dan klinik dengan pembelajaran yang 
terintegrasi. 
Penyelenggaraan program pendidikan Kebidanan (DIV) 
pada Sistem Kredit Semester (SKS) dengan sistem paket 
dan mewajibkan semua mahasiswa menempuh seluruh 
mata kuliah yang disajikan pada semester yang 
diprogramkan. 
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Sistem paket SKS yang dimodifikasi, pada pendidikan di 
Program Studi Kebidanan (D.IV) dengan ciri sebagai 
berikut : 
1. Mahasiswa menempuh semua mata kuliah yang 

diprogramkan pada setiap semester sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Mahasiswa berperan aktif dalam mendalami ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan. 

3. Kehadiran mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan 

proses belajar mengajar sangat menentukan 

keberhasilan studi minimal 80%. 

4. Beban studi dinyatakan dalam jumlah jam per minggu 

Jumlah jam per minggu untuk setiap mata kuliah 
ditentukan atas dasar kemampuan dan ketrampilan yang 
akan dicapai. 
 

Tabel 1. Struktur Kurikulum Program Studi Kebidanan (DIV) 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri 

No Kode Mata kuliah Smt 

Jumlah sks 

Jml 

W

/

P 

Muatan Klp 

Klh Prm Prk 

1 KB6101 Pendidikan Agama 1 1 1  2 W N MPT 

2 KB6106 Biologi Dasar Manusia I 1 1 1  2 W L MPT 

3 KB6105 Kebutuhan Dasar Manusia 1 2 1  3 W L MKK 

4 KB6128 Konsep Kebidanan 1 2 1  3 W L MPT 

5 KB6148 Komputer Internet I 1 1 1  2 W L MPT 

6 KB6103 Kewarganegaraan 1 1 1  2 W N MSP 
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7 KB6102 Pancasila 1 1 1  2 W N MSP 

8 KB6142 Ilmu social Budaya Dasar 1 1 1  2 W L MSP 

Jumlah sks Semester 1    18    

1 KB6107 Biologi Dasar Manusia II 2 1 1  2 W L MPT 

2 KB6119 Komunikasi dalam Praktik 

Kebidanan 

2 1 1  2 W L MKK 

3 KB6108 Keterampilan dasar 

Kebidanan 

2 1 1  3 W L MKK 

4 KB6130 Etikolegal dalam praktik 

kebidanan 

2 1 1  2 W L MPT 

5 KB6131 Dokumentasi kebidanan 2 1 1  2 W L MPT 

6 KB6115 Askeb Kehamilan 2 2 2  4 W L MKK 

7 KB6133 Kespro dan KB I 2 1 1  2 W L MKK 

8 KB6121 Praktik KDK 2   3 3 W L MKK 

Jumlah sks Semester 2     20    

1 KB6134 Kespro dan KB II 3  1 1  2 W L MKK 

2 KB6111 Askeb Persalinan dan Bayi 

Baru Lahir 

3 3 2  5 W L MKK 

3 KB6112 Askeb Nifas dan menyusui 3 1 2  3 W L MKK 

4 KB6113 Askeb Neonatus , bayi, 

Balita dan Anak 

3 1 2  4 W L MKK 

5 KB6129 Pengembangan Diri dalam 

Profesi Kebidanan 

3 1 1  2 W L MSP 

6 KB6152 Midwifery Update 3 1 1  2 W L MPT 

7 KB6122 PKK I 3   3 3 W L MKK 
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8 KB6109 Farmakologi Kebidanan 3 1 1  2 W L MPT 

Jumlah sks Semester 3    23    

1 KB6114 Askeb kegawatdaruratan 

Maternal Neonatal 

4 1 2  3 W L MKK 

2 KB6137 Studi kasus kualitatif 4 1 1  2 W L MPT 

3 KB6135 IMS dan HIV AIDS 4 1 1  2 W L MPT 

4 KB6144 Kesehatan Masyrakat 4 1 1  2 W L MPT 

5 KB6104 Bahasa Indonesia 4 1 1  2 W N MPT 

6 KB6120 Promosi Kesehatan 4 1 1  2 W L MPT 

7 KB6146 Bahasa Inggris I 1 1 1  2  L MPT 

8 KB6123 PKK II 4   3 3 W L MKK 

Jumlah sks Semester 4     18    

1 KB6118 Manajemen bencana 5 1 1  2 W L MPT 

2 KB6145 Mutu Pelayanan Kebidanan 

dan kebijakan kesehatan 

5 1 1  2 W L MPT 

3 KB6124 PKK III 5   3 3 W L MKK 

4 KB6125 Praktik kebidanan 

Komunitas 

5   3 3 W L MKK 

5 KB6150 Kewirausahaan 5 1 1  2 W L MKU 

6 KB6115 Askeb Komunitas 5 1 2  3 W L MKK 

7 KB6138 Metode penelitian dan 

statistik dasar 

5 1 1  2 W L MKU 

Jumlah sks Semester 5     17    

1 KB6126 Praktik Kebidanan 

Komprehensif 

6   8 8 W L MKK 
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2 KB6139 Laporan Tugas Akhir 6   3 3 W L MKK 

Jumlah sks Semester 6     11    

1 KB6147 Bahasa Inggris II 7 1 1  2 W L MPT 

2 KB6149 Komputer Internet II 7 1 1  2 W L MKU 

3 KB6153 Pembelajaran Klinik 7 1 2  2 W L MKK 

4 KB6116 Kegawatdaruratan 

Kebidanan 

7 1 2  2 W L MPT 

5 KB6117 Kegawatdaruratan 

Neonatus 

7 1 2  2 W L MPT 

6 KB6132 Etika, hukum dan per UU 7 1 1  2 W L MPT 

7 KB6140 Metodologi Penelitian 7 1 1  2 W L MPT 

8 KB6151 Kewirausahaan Kebidanan 7 2 2  4 W L MKK 

9 KB6143 Humaniora 7 1   1 W L MPT 

Jumlah sks Semester 7     19    

1 KB6154 Psikologi komunitas 8 2   2 W L MPT 

2 KB6155 Sistem Informasi 

Manajemen Kebidanan 

8 1 1  2 W L MPT 

3 KB6156 Teknologi Kebidanan 8 2 2  4 W L MPT 

4 KB6157 Administrasi & Manajemen 

Pelayanan Kebidanan 

Komunitas 

8 1 2  3 W L MPT 

5 KB6136 PHC dan IMS 8 1 1  2 W L MPT 

6 KB6158 Promosi Pelayanan 

Kebidanan 

8 1 2  3 W L MPT 

7 KB6128 PKK IV 8   3 3 W L MKK 
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Keterangan:  
 

Keterangan: Smt: semester, klh: kuliah, prm: praktikum, jml: jumlah, W/P: Wajib/Pilihan 

Kelompok: MPT=Mata Kuliah Pengetahuan, MSP=Mata Kuliah Sikap,  MKU=Mata Kuliah 

Keterampilan Umum, MKK=Mata Kuliah KetrampilanKhusus 

Jumlah Mata Kuliah Pliihan  :  

JUmlah Mata Kuliah Pliihan yang wajib dipilih:  

 

2. Kegiatan Akademik dalam Penyelenggaraan Pendidikan 
a. Kegiatan Akademik 

Kegiatan  akademik dilaksanakan melalui  kegiatan 
kuliah ceramah, diskusi, seminar, symposium, 
lokakarya, penelitian, praktik lapangan, praktik 
laboratorium,   field   trip,   dan    pemberian   tugas 
mandiri.   Mahasiswa  diwajibkan   untuk  mengikuti 
seluruh kegiatan akademik yang ditetapkan. 

1. Syarat Mengikuti Kegiatan Akademik 

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik 
apabila telah   memenuhi persyaratan sebagai  
berikut:   
a) Terdaftar sebagai mahasiswa 
b) Tidak dalam masa cuti akademik 

c) Telah   melunasi  biaya   pendidikan  yang 
ditetapkan 

d) Telah  mengisi  Kartu  Rencana Studi  (KRS) 
secara online dan menyerahkan print outnya 
yang telah  ditandatangani oleh Pembimbing 

8 KB6141 Skripsi 8   3 3 W L MKU 

Jumlah sks Semester 8     22    

Jumlah sks kukumlatif     148    
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Akademik  untuk semester yang ditempuh ke 
sub-bagian akademik dan 
jurusan/prodi/bagian 

e) Tidak dalam masa menjalani skorsing. 
2.   Frekuensi Kegiatan  Akademik 

Kegiatan akademik pada  satu  tahun akademik   
diselenggarakan dalam dua semester yaitu: 
semester gasal dan semester genap. Semester 
gasalmdimulai bulan September sampai dengan 
bulan Februari, semester genap dimulai bulan  
Maret sampai dengan Agustus. Jumlah kegiatan 
tiap semester adalah 16x tatap muka yang 
berisikan kegiatan-kegiatan pembelajaran       
efektif sebanyak 14x tatap muka, Ujian Tengah 
Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 
Bagi  

Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan 
minimal   80%   dari  total   pembelajaran  efektif 
yang  ditetapkan. Mahasiswa yang  tidak  dapat 
mengikuti perkuliahan karena mendapatkan 
surat dari Universitas maupun Fakultas wajib 
difasilitasi dan sebagai pengganti perkuliahan 
yang tertinggal, mahasiswa diberikan  tugas 
terstruktur dan terdokumentasi sebagai 
pengganti materi  mata kuliah. 

3.   Kegiatan  Akademik Akhir Program 
Bentuk   kegiatan   akademik  akhir   program 
berupa pelaksanaan dan penulisan Laporan 
Kegiatan Penelitian  dan penyusunan Skripsi 
pada akhir semester. Pelaksanaan   kegiatan   
ini dilakukan mahasiswa dengan bimbingan 
adanya proses bimbingan oleh dosen 
pembimbing yang telah ditetapkan.  

4.   Tempat dan Sistem Pelaksanaan Perkuliahan 
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Kegiatan perkuliahan dilakukan pada tempat yang 
ditetapkan oleh pimpinan Fakultas/Program 
studi. Kegiatan akademik yang  dilaksanakan  
diluar tempat yang ditetapkan dianggap batal   
dan tidak diakui sebagai kegiatan akademik 
Universitas Kadiri. 

 
b. Mata Kuliah 

1. Pendidikan Agama 
Mata Kuliah : Pendidikan Agama 
Beban studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester I 
Deksripsi Mata Kuliah: 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, 
teknologi 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, 
masyarakat, berbangsa dan bernegara 

2. Kewarganegaraan 
Mata Kuliah : Kewarganegaraan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester I 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini membahas 
tentang masalah kontekstual PKn, mengembangkan 
sikap positif dan menampilkan perilaku yang 
mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah 
air, masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap 
positif dan menampilkan perilaku yang mendukung 
demokrasi berkeadaban, dan masalah kontekstual 
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PKn, mengembangkan sikap positif dan menampilkan 
perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan 
keragaman 

3. Biologi Dasar (I) 
Mata Kuliah : Biologi Dasar (I) 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester I 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi  
kesempatan  kepada  mahasiswa untuk  
menganalisis  prinsip- prinsip biologi dasar dan biologi 
perkembangan yang berkaitan dengan siklus 
reproduksi  

4. Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) 
Mata Kuliah : Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) 
Beban SKS : 3 SKS (2T, 1P) 
Penempatan : Semester I 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk memahami konsep 
manusia,mengenal alat alat, pencegahan infeksi, 
serta cara memenuhi kebutuhan dasar manusia 
ddengan pokok pokok bahasan konsep manusia, 
pengenalan alat dan pencegahan infeksi, 
pemeriksaan fisik, pemenuhan kebutuhan dasar serta 
asuhan pada klien yang mengalami kehilangan, 
menghadapi kematian dan setelah kematian 

5. Konsep Kebidanan 
Mata Kuliah : Konsep Kebidanan 
Beban Studi : 3 SKS (2T, 1P) 
Penempatan : Semester I 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang konsep bidan 
dan kebidanan, sejarah dan perkembangan 
pendidikan dan pelayanan kebidanan, profesional dan 
profesionalisme, filosofi bidan, paradigma, peran 
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fungsi dan kewenangan bidan, teori dan model 
konseptual asuhan kebidanan, standart profesi bidan, 
reward dan punishment dan pengembangan karir 
bidan 

6. Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) 
Mata Kuliah : Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester I 
Deskripsi Mata Kuliah : 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk 
memahami konsep ilmu-ilmu social dan budaya dasar 
yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan dan 
cara-cara pendekatan social budaya dalam praktek 
kebidanan di masyarakat. Adapun pokok-pokok 
bahasan yang diberikan meliputi : konsep ilmu social 
budaya dasar, social budaya yang banyak 
mempengaruhi dalam pelayanan kebidanan dan cara-
cara pendekatan social budaya dalam praktek 
kebidanan serta pemanfaatan unsure-unsur social 
budaya yang ada di masyarakat sebagai media dalam 
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan 
kebidanan. 

7. Komputer Internet 
Mata Kuliah : Komputer Internet 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester I 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 
menerapkan konsep  dasar  program-program  
komputer  dan  internet,  serta statistik  komputer 
secara umum ke dalam sistim komputer.  

8. Pancasila 
Mata Kuliah : Pancasila 
Beban Studi : 2 SKS ( 1T, 1P) 
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Penempatan : Semester I 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini membahas 
tentang Pancasila sebagai salah satu pilar 
kebangsaan Indonesia,  sebagai dasar negara dan 
ideologi nasional, dan sebagai sumber rujukan dan 
inspirasi bagi upaya menjawab tantangan kehidupan 
bangsa. 

9. Biologi Dasar Manusia (II) 
Mata Kuliah : Biologi Dasar Manusia (II) 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester II 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini  membahas 
tentang aspek biokimia, prinsip fisika kesehatan dan 
prinsip mikro biologi dalam praktek kebidanan  

10. Asuhan Kebidanan pada Kehamilan 
Mata Kuliah : Asuhan Kebidanan pada Kehamilan 
Beban Studi : 4 SKS (2T, 2P) 
Penempatan : Semester II 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini membahas 
tentang konsep dasar asuhan persalinan, faktor faktor 
yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar 
selama persalinan, manajemen kala I, asuhan 
kebidanan kala II, indikasi amniotomi, episiotomi dan 
deteksi dini kala II, asuhan kebidanan pada ibu 
bersalin kala III dan kala IV, penanganan bayi baru 
lahir, serta pendokumentasian hasil asuhan 
kebidanan.   

11. Komunikasi dan Konseling 
Mata Kuliah : Komunikasi dan Konseling  
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester II 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk memahami konsep konsep dasar 
komunikasi dan konseling, serta memberikan 
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kemampuan untuk mengaplikasikan komunikasi dan 
konseling dalam pelayanan kebidanan sebagai salah 
satu upaya terapeutik dalam pelayanan kebidanan. 

12. Etikolegal dalam Praktek kebidanan 
Mata Kuliah : Etikolegal dalam Praktek Kebidanan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester II 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk memahami tentang dasar hukum 
dan kode etik profesi kebidanan dalam praktek 
kebidanan. Adapun pokok-pokok bahasan yang 
diberikan meliputi: konsep etika moral, kode etik 
profesi serta dasar hukum dan upaya pemecahan 
masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan 
kebidanan. 

13. Dokumentasi Kebidanan 
Mata Kuliah : Dokumentasi Kebidanan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester II 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan tentang konsep pendokumentasian dan 
pelaksanaan pendokumentasian asuhan kebidanan 
dalam pelayanan kebidanan 

14. Kesehatan Reproduksi dan KB I 
Mata Kuliah : Kesehatan Reproduksi dan KB I 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester II 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi 
kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami 
kesehatan reproduksi, dengan pokok bahasan teori 
dan konsep reproduksi kesehatan wanita sepanjang 
daur kehidupan meliputi sejarah, perkembangan 
wanita dalam aspek biologis, psikologis dan sosial 
spiritual, kesehatan reproduksi dalam perspektif 
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gender, permasalahan serta indikator status 
kesehatan wanita. 

15. Ketrampilan Dasar Kebidanan 
Mata Kuliah : Ketrampilan Dasar Kebidanan 
Beban Studi : 3 SKS (1T, 2P) 
Penempatan : Semester II 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi 
kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan 
pelayanan kebidanan melalui keterampilan dasar 
dalam memenuhi kebutuhan dasar pada kebidanan. 

16. Farmakologi Kebidanan 
Mata Kuliah : Farmakologi Kebidanan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester III 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang konsep 
farmakologi kebidanan, Obat-obatan yang lazim 
digunakan dalam pelayanan kebidanan, cara 
pengelolaan dan pemberian obat sesuai kebutuhan, 
dan konsep resep obat. 

17. Asuhan Kebidanan pada Nifas dan Menyusui 
Mata Kuliah : Asuhan Kebidanan pada Nifas dan 
Menyusui 
Beban Studi : 3 SKS (1T, 2P) 
Penempatan : Semester III 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang konsep dasar 
masa nifas, proses laktasi dan menyusui, respon 
orangtua terhadapbayi baru lahir, perubahan patologis 
dalam masa nifas, psikologi masa nifas, kebutuhan 
dasar masa nifas, pemberian asuhan kebidanan pada 
masa nifas, pelaksanaan tindak lanjut asuhan masa 
nifas, cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas 
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dan cara penanganannya, dan pendokumentasian 
hasil asuhan kebidanan pada masa nifas. 

18. Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi, Balita dan 
Anak Pra Sekolah 
Mata Kuliah : Asuhan Kebidanan pada Neonatus, 
Bayi, Balita dan Anak Prasekolah 
Beban Studi : 4 SKS (2T, 2P) 
Penempatan : Semester III 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang : adaptasi 
fisiologi neonatus; konsep tumbuh kembang bayi, 
balita, dan anak pra sekolah; kebutuhan dasar 
neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah; konsep 
dasar asuhan  neonatus, bayi, balita dan anak pra 
sekolah; penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita 
dan anak pra sekolah; asuhan pada neonatus, bayi, 
balita dan anak pra sekolah; pendokumentasian 
asuhan neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah 
dan evaluasi pembelajaran. 

19. Midwifery Update 
Mata Kuliah : Midwifery Update 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester III 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi 
kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami 
tentang terapi komplementer dalam pelayanan 
kebidanan. Mata kuliah ini mempelajari tentang 
pelayanan kebidanan yang mengikuti perkembangan 
IPTEKS.  

20. Askeb Persalinan dan Bayi Baru Lahir 
Mata Kuliah  : Askeb Persalinan dan Bayi Baru 
Lahir 
Beban Studi : 5 SKS (3T, 2P) 
Penempatan : Semester III 
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Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini membahas 
tentang konsep dasar asuhan persalinan, faktor faktor 
yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar 
selama persalinan, manajemen kala I, asuhan 
kebidanan kala II, indikasi amniotomi, episiotomi dan 
deteksi dini kala II, asuhan kebidanan pada ibu 
bersalin kala III dan kala IV, penanganan bayi baru 
lahir, serta pendokumentasian hasil asuhan 
kebidanan.  

21. Kesehatan Reproduksi dan KB II 
Mata Kuliah : Kesehatan Reproduksi dan KB II 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester III 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi 
kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami 
kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, 
dengan pokok bahasan teori dan konsep 
kependudukan, sejarah KB, KIE.   

22. Pengembangan Diri dalam Profesi Kebidanan 
Mata Kuliah : Pengembangan Diri dalam Profesi 
Kebidanan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan  : Semester III 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
pengetahuan dan kemampuan kepada mahasiswa 
dalam membentuk sikap kepada peserta didik tentang 
berbagai strategi yang digunakan untuk 
mengembangkan keprobadian, mengenal lingkungan, 
menggunakan kekuatan dirinya untuk merubah dan 
memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan 

23. Bahasa Indonesia 
Mata Kuliah : Bahasa Indonesia 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester III 
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Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi 
mahasiswa memahami kedudukan dan fungsi bahasa 
Indonesia,  mampu menjelaskan seluk-beluk bahasa 
yang digunakan sehari-hari, mampu menulis karangan 
ilmiah dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia baku, mampu mengembangkan 
serta menginterpretasikan data dan 
menarik simpulan. 

24. Kegawatdaruratan Maternal Neonatal 
Mata Kuliah : Kegawatdaruratan Maternal 
Neonatal 
Beban Studi : 3 SKS (1T, 2P) 
Penempatan : Semester IV 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi 
kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami 
tentang keadaan gawatdaruratan pada maternal dan 
neonatal, deteksi dini kasus kegawatdaruratan, 
penanganan awal serta penanganan lanjut pada 
keadaan tersebut. 

25. IMS dan HIV/ AIDS 
Mata Kuliah : IMS dan HIV/AIDS 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester IV 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi 
kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami 
tentang konsep kesehatan reproduksi, Infeksi Menular 
Seksual dan HIV/AIDS, deteksi dini dan penanganan 
pada pelayanan kebidanan. 

26. Kesehatan Masyarakat 
Mata Kuliah : Kesehatan Masyarakat 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester IV 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kesempatan mahasiswa untuk menguasai konsep 
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keehatan masyarakat, 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 

27. Bahasa Inggris 
Mata Kuliah : Bahasa Inggris 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester IV 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberi 
kemampuan kepada mahasiswa melakukan 
percakapan sehari-hari dengan menggunakan Bahasa 
Inggris. 

28. Promosi Kesehatan 
Mata Kuliah : Promosi Kesehatan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester IV 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan 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 perubahan perilaku yang 
mendasari dalam promosi kesehatan upaya promosi 
kesehatan dan peran bidan dalam kegiatan promosi 
kesehatan 

29. Asuhan Kebidanan pada Komunitas 
Mata Kuliah : Asuhan Kebidanan pada Komunitas 
Beban Studi : 3 SKS (1T, 2P) 
Penempatan : Semester V 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa untuk melakukan 
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pengelolaan atau manajemen pada ibu hamil, bersalin 
dan nifas baik yang normal maupun yang dengan 
disertai resiko dalam kelompok khusus dan komunitas 
dengan pokok bahasan: Konsep dasar kelompok, 
konsep dasar askeb kelompok, konsep dasar 
masyarakat, konsep asuhan kebidanan masyarakat, 
pengelolaan ibu selama kehamilan, persalinan dan 
nifas, bayi dan balita baik yang normal maupun yang 
disertai resiko di komunitas baik secara mandiri, 
kolaborasi dan rujukan. 

30. Manajemen Bencana 
Mata Kuliah : Manajemen Bencana 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester V 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini akan 
mempelajari tentang pengertian bencana, jenis-jenis 
bencana, pengertian manajemen bencana, tujuan 
manajemen bencana serta asas manajemen 
bencana.perundangan bencana di indonesia. Proses 
manajemen bencana pra, bencana, pasca bencana. 
Elemen sistem manajemen bencana. Prosedur 
manajemen bencana; organisasi dan 
tanggungjawabnya. Sumber daya penanganan 
bencana, komunikasi, sarana dan prasarana dan 
promosi kesehatan. Investigasi dan pelaporan 
(inspeksi dan audit manajemen bencana) 

31. Mutu Pelayanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan 
Mata Kuliah : Mutu Pelayanan Kebidanan dan 
Kebijakan Kesehatan 
Beban Studi : 2 SKS (1T,1P) 
Penempatan : Semester V 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan 
mutu pelayanan kebidanan dengan pokok bahasan 
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konsep dasar mutu pelayanan kesehatan khususnya 
kebidanan, faktor yang mempengaruhi, standar mutu, 
indikator dan penilaian mutu pelayanan kebidanan. 

32. Metode Penelitian dan Statistik Dasar 
Mata Kuliah : Metode Penelitian dan Statistik 
Dasar 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester V 
Deskrispi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberikan 
kemampuan menyusun proposal penelitian, meliputi: 
konsep penelitian, sistematika penelitian, langakah-
langkah penelitian, metodologi penelitian, mengkritik 
jurnal/ proposal orang lain, membuat proposal 
penelitian, seminar proposal dan menyimpulkan 
penelitian dalam pelayanan kebidanan pada 
khususnya dan pelayanan kesehatan pada umumnya.  

33. Kewirausahaan  
Mata Kuliah : Kewirausahaan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester V 
Deskripsi Mata Kuliah: Pada mata kuliah ini para 
mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang 
teori dan praktek kewirausahaan. Para mahasiswa 
mampu melakukan perancangan tempat usaha, jenis 
usaha, komoditi marketing plan, melaksanakan, 
merintis dan mengembangkan profesi wirausaha. 
Mahasiswa diberikan pembekalan berupa penanaman 
sikap dan perilaku sebagai seorang wirausaha yang 
memiliki etika mengetahui faktor pendorong 
berkembangnya sebuah usaha, serta 
mengetahui success and fail story dari para 
pengusaha di lapangan, sehingga mendorong para 
mahasiswa untuk lebih menekuni profesi ini ataupun 
sebagai pendamping pelaku wirausaha itu sendiri.  
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34. Kegawatdaruratan Neonatus 
Mata Kuliah : Kegawatdaruratan Neonatus 
Beban Studi: 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester VII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa untuk memahami 
tentang komplikasi neonatal meliputi : Penilaian 
Asfiksia Neonatorum, Resusitasi Bayi Baru Lahir, 
kejang, ikterus, hipotermi, gangguan cerna, diare, 
penangana perlukaan persalinan dan kelainan  
congenital. 

35. Metodologi Penelitian 
Mata Kuliah : Metodologi Penelitian  
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester VII 
Desksripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk menyusun proposal penelitian 
dengan pokok bahasan: konsep penelitian, 
sistematika penelitian, langkah-langkah penelitian, 
metodologi penelitian, mengkritik jurnal / proposal 
orang lain, membuat proposal penelitian, seminar 
proposal dan menyimpulkan penelitian dalam 
pelayanan kebidanan pada khususnya dan pelayanan 
kesehatan pada umumnya. 

36. Kegawatdaruratan Kebidanan 
Mata Kuliah : Kegawatdaruratan kebidanan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester VII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa untuk memahami 
tentang komplikasi kebidanan meliputi: komplikasi 
kehamilan, persalinan dan nifas, kedaruratan 
kebidanan, prosedur tindakan operatif kebidanan dan 
gangguan psikologi dalam kebidanan 



 

43 

 

37. Etika, Hukum dan Perundang-undangan 
Mata Kuliah : Ettika, Hukum dan Perundang-
undangan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester VII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa untuk menerapkan 
perilaku santun dan berbudi luhur dalam menjalankan 
tugas profesi, memberikan pembelajaran sikap positif 
dan perilaku santun kepada mahasiswa serta mampu 
menjalankan tugas profesi menurut peraturan 
perundangan atau aspek legal hukum. 

38. Humaniora 
Mata Kuliah : Humaniora 
Beban Studi : 1 SKS (1T) 
Penempatan : Semester VII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang karakteristik 
dasar dan sifat kodrati manusia  dalam dimensi sosial 
manusia untuk pengembangan pelayanan kesehatan 
yang meliputi menjaga nilai sosial budaya yang 
dikembangkan manusia dan masyarakatnya, nilai 
kemanusiaan yang universal serta fenomena 
perubahan sosial budaya dan pergeseran nilai yang 
mendukung dalam pelayanan kesehatan 

39. Pembelajaran Klinik 
Mata Kuliah : Pembelajaran Klinik 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester VII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini meberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang konsep dasar 
pembelajaran klinik, pelaksanaan praktik 
pembelajaran di laboratorium dan evaluasi 
pembelajaran klinik kebidanan. 
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40. Bahasa Inggris II 
Mata Kuliah : Bahasa Inggris II 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester VII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami isi 
jurnal, artikel dan buku-buku referensi dengan pokok 
bahasan: reading comprehension, speaking and 
conversation, listening comprehension, and 
translation/writing skill. Mata kuliah ini menggunakan 
competency based learning serta metode interaktif 
yang membentuk mahasiswa terlibat aktif. 

41. Komputer Internet II 
Mata Kuliah : Komputer Internet II 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester VII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 
menerapkan konsep dasar program-program  
komputer  dan  internet,  serta statistik  komputer 
secara umum ke dalam sistim komputer.  

42. Kewirausahaan Kebidanan 
Mata Kuliah : Kewirausahaan Kebidanan 
Beban Studi : 4 SKS (2T, 2P) 
Penempatan : Semester VII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
pemahaman pada mahasiswa tentang gambaran 
mengembangkan semangat wirausaha dan 
menumbuhkan minat wirausaha dengan bidang jasa 
dan produk, ciri ciri sumber daya manusia, wawasan 
dan prasayarat untuk berjiwa enterpreneur, 
berwiraswasta dalam cashflow quadran, memberikan 
respon dan perhatian tentang motivasi, kreativitas dan 
komunikasi interpersonal dalam menumbuhkan minat 
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berwirausaha, faktor-faktor internal yang mendukung 
untuk tumbuhnya sikap berwirausaha (berpikir positif, 
kreatifitas, inisiatif, inovasi), kepemimpinan, ide 
wirausaha, mengembangkan semangat wirausaha 
dan menumbuhkan minat berwirausaha bentuk 
marketing plan dan analisa SWOT, mengembangkan 
ide peluang profesi bidan di pelayanan kebidanan. 

43. Psikologi Komunitas 
Mata Kuliah : Psikologi Komunitas 
Beban Studi : 3 SKS (2T, 1P) 
Penempatan : Semester VIII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini menjelaskan 
tentang penerapan ilmu psikologi pada komunitas 
dalam memberikan asuhan kebidanan di komunitas. 

44. PHC dan IMS 
Mata Kuliah : PHC dan IMS  
Beban Studi : 3 SKS (2T, 1P) 
Penempatan : Semester VIII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberi 
kemampuan pada mahasiswa untuk memahami 
tentang Infeksi Menular Seksual, HIV/AIDS serta 
Upaya Promotif dan Preventif serta screening 
keganasan pada Sistem Reproduksi dan 
Pelaksanaannya dalam Gerakan Reproduksi Keluarga 
Sejahtera. 

45. Sistem Informasi Manajemen Kebidanan 
 Mata Kuliah : Sistem Informasi Manajemen 
Kebidanan 
Beban Studi : 2 SKS (1T, 1P) 
Penempatan : Semester VIII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang sistem 
informasi manajemen, macam macam pencatatan dan 
pelaporan kegiatan KIA-KB, konsep dan penerapan 
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standart kompetensi professional dalam kurikulum 
Diploma kebidanan dan mengalisa penyebab masalah 
KIA-KB. 

46. Teknologi Kebidanan 
 Mata Kuliah : Teknologi Kebidanan 
Beban Studi : 4 SKS (2T, 2P) 
Penempatan : Semester VIII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang aplikasi 
teknologi kebidanan meliputi : terapi komplementer, 
akupuntur, yoga pada ibu hamil dan postpartum, 
latihan dasar relaksasi, dan hypnobirting 

47. Administrasi & Manajemen Pelayanan Kebidanan 
Komunitas 
Mata Kuliah : Administrasi & Manajemen 
Pelayanan Kebidanan Komunitas 
Beban Studi : 3 SKS (1T, 2P) 
Penempatan : Semester VIII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan pada mahasiswa tentang manajemen 
pada pelayanan kebidanan yang meliputi trend issue 
pengelolaan perubahan manajemen kebidanan lama 
dan baru, konsep perencanaan, manajemen, 
pelaksanaan program, pengawasan, pengendalian di 
Puskesmas dan masyarakat serta evaluasi dalam 
pelayanan kebidanan komunitas 

48. Promosi Pelayanan Kebidanan 
Mata Kuliah : Promosi Pelayanan Kebidanan 
Beban Studi  : 3 SKS (1T, 2P) 
Penempatan : Semester VIII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memeberikan 
kemampuan mahasiswa dalam memelihara dan 
meningkatkan kesehatan khususnya dalam pelayanan 
kebidanan di komunitas dengan pokok bahasan 
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meliputi: konsep dan lingkup promosi kesehatan, 
domain perilaku dan teori perilaku kesehatan, aspek 
sosial budaya yang berhubungan dengan perilaku 
kesehatan, pendekatan dalam promosi kesehatan, 
komunikasi dalam promosi kesehatan, pemasaran 
sosial dalam promosi kesehatan, metode dan media 
promosi kesehatan, peran bidan dalam promosi 
kesehatan di komunitas. 

49. Praktik Ketrampilan Dasar Kebidanan 
Mata Kuliah : Praktek Ketrampilan Dasar 
Kebidanan 
Beban SKS : 3 SKS (K) 
Penempatan : Semester II 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk melaksanakan praktek klinik pada 
mahasiswa dalam memberikan asuhan dasar untuk 
memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

50. Praktik Klinik Kebidanan I 
Mata Kuliah : Praktek Klinik Kebidanan I 
Beban SKS : 3 SKS (K) 
Penempatan : Semester III 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk melaksanakan praktek klinik pada 
mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan 
dengan pendekatan manajemen kebidanan kasus 
normal pada kehamilan, persalinan, postpartum, 
neonatal, bayi dan balita sesuai dengan tingkat 
kebutuhan 

51. Praktik Klinik Kebidanan II 
Mata Kuliah : Praktek Klinik Kebidanan II 
Beban SKS : 3 SKS (K) 
Penempatan : Semester IV 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk melaksanakan praktek klinik 
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mandiri yang didasari konsep, sikap dan ketrampilan 
dalam memberikan asuhan pada kehamilan, 
persalinan, postpartum, neonatal, bayi dan balita yang 
bermasalah sehingga mahasiswa dapat mengenal 
asuhan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan. 

52. Praktik Klinik Kebidanan III 
Mata Kuliah : Praktek Klinik Kebidanan III 
Beban Studi : 3 SKS (K) 
Penempatan : Semester V 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan 
komprehensif dengan pokok kegiatan asuhan kepada 
wanita sepanjang daur kehidupan, pada kehamilan, 
persalinan, postpartum, neonatal, bayi dan balita yang 
normal dan bermasalah secara mandiri, kolaborasi 
dan rujukan dengan pendekatan manajemen 
kebidanan. 

53. Praktik Komunitas  
Mata Kuliah : Praktek Komunitas  
Beban Studi : 3 SKS (K) 
Penempatan : Semester V 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan 
di semua tatanan pelayanan kesehatan di komunitas 
pada kasus normal dan bermasalah, secara individu 
keluarga maupun kelompok pada masa kehamilan, 
persalinan, postpartum, neonatal, bayi dan balita. 

54. Praktik Kebidanan Komprehensif 
Mata Kuliah : Praktek Kebidanan Komprehensif 
Beban Studi : 8 SKS (K) 
Penempatan : Semester VI 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan 
komprehensif pada kehamilan, persalinan, 
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postpartum, neonatal, bayi dan balita yang normal dan 
bermasalah secara mandiri, kolaborasi dan rujukan 
dengan pendekatan manajemen kebidanan. 

55. Praktik Klinik Kebidanan IV 
Mata Kuliah : Praktik Klinik Kebidanan IV 
Beban Studi : 3 SKS (K) 
Penempatan : Semester VIII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata Kuliah ini memberikan 
kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan 
yang disertai dengan penerapan terapi komplementer 
dalam pelayanan kebidanan pada masa kehamilan, 
persalinan, postpartum, neonatal, bayi dan balita yang 
sesuai dengan teknologi kebidanan saat ini. 

56. Skripsi 
Mata Kuliah  : Skripsi 
Beban Studi  : 3 SKS (K) 
Penempatan  : Semester VIII 
Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini 
mengaplikasikan metodologi penelitian sebagai tugas 
akhir yang didapat untuk menangani atau 
memecahkan masalah praktik dengan membuat 
skripsi dalam lingkup kebidanan dan pendidikan. 
Materi yang dibahas meliputi: Prinsip-prinsip penulisan 
skripsi, penyusunan skripsi, dan Laporan skripsi. 

 

3. Pedoman Kuliah 
a. Proses Belajar Mengajar (PBM) 

1) Penyiapan ruangan, dimana dalam ruang kuliah harus 
tersedia : 
 a) Kursi mahasiswa sejumlah mahasiswa yang 

memprogram mata kuliah yang bersangkutan 
dengan kondisi baik. 

b) Kursi dan meja dosen 
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c) Alat PBM seperti : Papan tulis, kapur/spidol, 
penghapus, OHP, LCD projector, Slide Projector, 
Topek, Komputer, sound system, layar/tembok 

2) Daftar hadir ngajar dosen, jurnal dosen, daftar hadir 
mahasiswa. 

3) Kuesioner untuk evaluasi dosen 
4) Menghubungi kesiapan dosen, dapat mengajar pada 

waktu yang ditentukan atau tidak; jika tidak harus 
diganti dengan dosen lain terutama dosen tetap 
fakultas kemudian dosen tetap Universitas atau dosen 
lain yang siap mengganti. 

5) Bagi dosen yang berhalangan hadir diusahakan untuk 
diganti pada minggu yang sama, atau tukar dengan 
dosen yang menggantinya. 

b. Orientasi Pendidikan 

Peserta yang sudah dinyatakan diterima dan telah 
melakukan registrasi pendidikan akan menjalani Kuliah 
Umum selama 1 hari di Program Studi Kebidanan dan 
dilanjutkan dengan kuliah perdana. 
 

4. Pedoman Praktikum 
a. Kegiatan di Kelas-Teori dan Praktik Laboratorium 

Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui presentasi dan 
dialog interaktif dilengkapi dengan penugasan dan 
seminar.  

b. Praktik Laboratorium 

Praktik laboratorium/kelas dilaksanakan untuk semua 
mata kuliah yang membutuhkan latihan seperti mata 
kuliah asuhan kebidanan, teknologi kebidanan, 
pembelajaran klinik, dll. Praktik laboratorium ini meliputi 
kegiatan laboratorium terstruktur dan mandiri dengan 
supervisi pembimbing. Proses pembelajaran dilakukan 
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dengan menekankan pada Learning by Group, latihan 
individual dengan menggunakan penuntun belajar dan 
daftar tilik. 

5. Pedoman Praktik Klinik 
Praktik klinik ini bertujuan untuk mencapai kemampuan klinik. 
Praktik klinik lebih difokuskan pada perubahan praktik 
berdasarkan evidence terkini dan proses pengambilan 
keputusan klinik dengan pendekatan penyelesaian masalah,  
pendokumentasiannya, dan kemampuan kominikasi serta 
konseling. Pengalaman peserta didik diperoleh melalui situasi 
nyata dilahan praktik (RS, RB, Bidan Praktik Swata). Dalam 
pelaksanaannya peserta didik dibagi beberapa kelompok kecil 
masing-masing kelompok didampingi oleh pembimbing. Setiap 
peserta didik harus membuat laporan kasus. Untuk setiap 
praktik klinik dilakukan selama 1 bulan dan minimal nilai yang 
dicapai B. Demi keselamatan bersama bagi mahasiswa 
reguler yang sedang hamil tidak diperkenankan mengikuti 
Praktik Klinik. 
 

6. Karya Ilmiah 
a. Laporan Tugas Akhir (LTA) 

1). Pengertian 

Laporan Tugas Akhir adalah laporan akhir hasil 
pelaksanaan kegiatan asuhan kebidanan pada ibu 
dan bayi secara Continuity Of Care (COC) selama 2 
bulan yang dimulai pada masa kehamilan sampai 
dengan nifas termasuk neonatus dan KB.  

2). Sifat dan kedudukan 

Laporan Tugas Akhir ini bersifat wajib dikerjakan oleh 
setiap mahasiswa semester VI, dan kedudukannya 
sama dengan mata kuliah teori maupun praktek. 
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3). Tujuan 

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah agar 
mahasiswa dapat mengembangkan pola pikir ilmiah 
berdasarkan ilmu pengetahuan didapatnya secara 
aplikatif terhadap suatu permasalahan di lapangan. 

4). Persyaratan 

Laporan Tugas Akhir ini dilaksanakan pada semester 
VI dengan ketentuan sebagai berikut : 
1).  Mahasiswa boleh secara resmi menyusun 

laporan tugas akhir (LTA) apabila sekurang-
kurangnya telah menyelesaikan 85% beban studi 
kumulatif 

2). Memiliki kartu mahasiswa pada semester yang 
bersangkutan 

3). Apabila laporan tugas akhir (LTA) tidak dapat 
diselesaikan dalam semester yang bersangkutan 
maka diperkenankan untuk menyelesaikan pada 
semester berikutnya dengan mencantumkan 
kembali pada KHS. 

4). Apabila laporan tugas akhir tidak dapat 
diselesaikan dalam dua semester benturut-turut 
maka mahasiswa diharuskan menempuh kembali 
kegiatan penyusunan dan penulisan laporan 
tugas akhir dengan topik yang berbeda. 

5). Nilai huruf mutu laporan tugas akhir sekurang-
kurangnya adalah B 

5). Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan ujian laporan akhir diatur oleh 
Jurusan Prodi. Hal teknis pelaksanaan Ujian Laporan 
Tugas Akhir, prosedur penyusunan laporan akhir dan 
format laporan, ditentukan dan diatur oleh setiap 
Jurusan/ Prodi. 
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b. Skripsi 

Pada akhir studi mahasiswa diwajibkan melakukan 
penyusunan dan penulisan dan penulisan skripsi. 

1). Pengertian 

Skripsi adalah kegiatan akademik ilmiah yang 
menggunakan penalaran empiris atau non-empiris 
dan memenuhi syarat metodologi dislipin ilmu, 
dilaksanakan berdasarkan usulan penelitian yang 
telah disetujui oleh pembimbing dan panitia penilai 
usulan  penelitian. 

2). Sifat dan Kedudukan 

Skripsi ini sifatnya wajib dikerjakan oleh setiap 
mahasiswa semester 8, dan kedudukannya sama 
dengan mata kuliah teori maupun praktek. 

3). Tujuan 

Tujuan penulisan karya ilmiah atau laporan akhir ini 
adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan pola 
pikir ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan didapatnya 
secara aplikatif terhadap suatu permasalahan di 
lapangan. 

4). Persyaratan 

Skripsi (laporan akhir) ini dilaksanakan pada semester 
akhir dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Mahasiswa boleh secara resmi menyusun karya 

tulis ilmiah (karya tulis akhir) apabila sekurang-
kurangnya telah menyelesaikan 85% beban studi 
kumulatif 

2. Memiliki kartu mahasiswa pada semester yang 
bersangkutan 
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3. Apabila laporan tugas akhir (skripsi) tidak dapat 
diselesaikan dalam semester yang bersangkutan 
maka diperkenankan untuk menyelesaikan pada 
semester berikutnya dengan mencantumkan 
kembali pada KRS. 

4. Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua 
semester benturut-turut maka mahasiswa 
diharuskan menempuh kembali kegiatan 
penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir 
dengan topik yang berbeda. 

5. Nilai huruf mutu laporan tugas akhir sekurang-
kurangnya adalah B. 

5). Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan Skripsi atau laporan akhir diatur 
oleh Kaprodi. Hal-hal teknis pelaksanaan ujian, 
prosedur penyusunan laporan akhir dan format 
laporan, ditentukan dan diatur dalam buku pedoman 
penyusunan skripsi. 
 

7. Pedoman Penilaian Kemajuan Belajar Mahasiswa 
(Evaluasi Hasil Belajar) 
Evaluasi mengacu pada pedoman penyelenggaraan 
pendidikan tinggi Diploma Kesehatan yang diterbitkan oleh 
Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan. Untuk menilai 
kemampuan akademik mahasiswa dilakukan evaluasi yang 
meliputi 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa dilakukan 
evaluasi yang meliputi 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan 
psikomotorik. 
a. Jenis evaluasi 

Evaluasi dilakukan dengan salah satu atau kombinasi dan 
beberapa jenis evaluasi dibawah ini: 
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1). Ujian tulis, ujian lisan, ujian praktek. 
2). Tugas 
3). Laporan 
4). Makalah 
5). Seminar 
6). Ujian tahap dilaksanakan setiap akhir semester genap 

bagi prodi kebidanan. 
b. Syarat mengikuti UAS bagi mahasiswa: 

1). Kehadiran minimal 80% dan tatap muka yang 
dilaksanakan oleh dosen. 

2). Apabila mahasiswa tidak hadir karena mengikuti 
kegiatan yang ditugaskan oleh Program studi 
Kebidanan (D.IV).dapat dipertimbangkan kehadirannya 
dengan menunjukkan surat tugas dan pejabat yang 
berwenang. 

3). Mengikuti seluruh (100%) kegiatan praktek lapangan, 
kerja klinik atau kegiatan lain yang sejenis. 

c. Pelaksanaan Evaluasi 

1). Evaluasi mata kuliah teori dilaksanakan sekurang-
kurangnya UTS dan UAS 

2). Evaluasi UTS/UAS diatur setiap jurusan atau prodi 
masing-masing sesuai dengan kalender akademik. 

3). Evaluasi selain teori, juga evaluasi praktek baik di 
Laboratorium maupun lahan praktek RS/ Puskesmas 
atau Bidan Praktek Swasta yang diatur dengan jadual 
tersendiri 

4). Bagi yang mendapatkan nilai D dapat mengikuti Uji 
Ulang, sedang bagi yang mendapatkan nilai C dapat 
mengikuti Uji Perbaikan maupun Semester pendek. 
Ketentuan Uji ulang dan semester pendek diatur 
tersendiri di Jurusan/ Prodi. 

5). Kegiatan Remedial dapat dilakukan sesuai dengan 
kondisi setiap prodi/ jurusan 
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d. Sistem Penilaian Hasil Belajar 

Cara penilaian yang digunakan adalah PAP (Penilaian 
Acuan Patokan) dan Nilai Hasil Belajar berupa nilai 
absolut atau nilai angka. 
Nilai absolut, adalah nilai angka untuk masing-masing 
mata kuliah hasil dari beberapa evaluasi mata kuliah yang 
bersangkutan. Nilai absolut ditentukan dengan rumus : 

Nilai : 
Σf  xi

Σf  i  

Keterangan: 
NA = nilai akhir  
f xi  = bobot ke i  
f i   = nilai ke i 
 

Nilai absolut / atau nilai angka dan suatu mata kuliah mi 
dikonversikan ke skala nilai, kemudian kenilai mutu (AM ) 
dan selanjutnya diberi huruf mutu (HM) dengan peningkat 
sebagai berikut : 
 
Tabel : Konversi Nilai 

 

Angka 
Absolut 

Angka 
Mutu 

Huruf 
Mutu 

≥80 – 100 4 A 

≥75 – 79,99 3,5 B+ 

≥69 – 74,99 3 B 

≥60 – 68,99 2,5 C+ 

≥55 – 55,99 2 C 

≥50 – 54,99 1,5 D+ 

≥44 – 49,99 1 D 

0 – 43,99 0 E 
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1). Pencapaian Prestasi Semester 
Indek Prestasi atau IP semester pada sistem SKS 
adalah nilai dan gabungan mata kuliah yang dicapai 
oleh mahasiswa pada semester yang bersangkutan, 
dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 IP = 
Σ  AM x sks MK

Σ  sks dalam 1 Semester  

Keterangan : 
IPs : Indek Prestasi Semester 
Σ AM : Jumlah sks mata kuliah pada semester tersebut 
x angka mutu 
Σ sks : Jumlah sks pada semester tersebut 

2). Evaluasi Akhir Studi (Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) 
Evaluasi akhir studi merupakan evaluasi dan akumulasi 
nilai semester 1 sampai semester VIII atau Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu prestasi yang dicapai 
mahasiswa dan seluruh program kuliah yang telah 
ditempuh. Mahasiswa dinyatakan lulus pada akhir studi 
bila mendapat nilai IPK minimal : 2.00. 

3). Evaluasi Akhir Program dan Predikat Kelulusan 
Untuk menentukan predikat kelulusan didasarkan pada 
nilai IPK dan IP Ujian Akhir diperoleh dan IP Semester 
1 sampai dengan Semester VIII/ Total SKS. 
Predikat kelulusan terdiri dan 3 tingkat. yaitu : 
Memuaskan, Sangat Memuaskan dan dengan Pujian. 
Dasar penentuan predikat kelulusan sesuai dengan SK. 
Mendiknas nomor 232/U/2000 adalah sebagai berikut : 
a). IPap 2,00 – 2,75 : Memuaskan 
b). IPap 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan 
c). IPap 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian 
Keterangan: 
IPap : Indek Prestasi Akhir Program 



 

58 

 

 

8. Pedoman Pembimbingan Mahasiswa (Akademik dan Non 
Akademik) 
Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa. ditetapkan 
Pembimbing Akademik (PA). Pembimbing Akademik adalah 
staff pengajar yang ditunjuk oleh Dekan FIK UNIK untuk 
membantu Ketua Jurusan atau Prodi dalam hal membimbing 
mahasiswa dalam kegiatan akademik. 
Jumlah mahasiswa yang di bimbing PA disesuaikan dengan 
kemampuan dosen pada jurusan program studi, secara ideal 
tiap PA membimbing paling banyak 25 mahasiswa. Tugas PA 
secara ringkas sebagai berikut 
1) Memberikan bimbingan dan nasehat pada mahasiswa 

tentang cara yang memungkinkan mahasiswa dapat 
mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan 
kebiasaan belajar yang baik dan benar untuk mencapai 
hasil yang optimal. 

2) Memberikan penjelasan dan petunjuk pada mahasiswa 
tentang peraturan yang berlaku di lingkungan FIK UNIK 
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam mencapai 
tujuan pembelajaran. 
 

9. Yudisium 
a. Setelah mahasiswa menyelesaikan studinya, yang 

dinyatakan sebagai bebas administrasi akademik, 
administrasi keuangan dan administrasi lainnya, 
mahasiswa dapat mengikuti Yudisium.  

b. Yudisium merupakan rangakain kegiatan kelulusan 
mahasiswa  

c. Selanjutnya mahasiswa dapat didaftarkan untuk wisuda 
dan memperoleh ijazah berdasarkan SK Yudisium yang 
telah dibuat 

 



 

59 

 

10. Wisuda Lulusan 
1. Tujuan 
      Tujuan wisuda adalah pelepasan lulusan dari institusi 

pendidikan menjadi tenaga kesehatan. 
2. Sasaran 
      Semua lulusan yang belum di wisuda dan telah memenuhi 

persyaratan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 
3. Waktu 
       Wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun, yaitu 

pada bulan April dan Oktober Jadwal pelaksanaan akan 
diumumkan kemudian. 

4. Pelaksanaan 
      Pakaian wisudawan yaitu mengenakan Pakaian Nasional, 

dengan toga. 
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BAB II  
 LAYANAN PESERTA DIDIK 

 
 

A. Layanan Administrasi Akademik 
Dalam penyelenggaraan layanan peserta didik (administrasi 
akademik) dimulai dengan kegiatan Daftar Ulang dan Her 
Regristrasi dengan melaksanakan pembayaran administrasi dan 
segala kewajiban sebagai mahasiswa dan selanjutnya 
mahasiswa mendapatkan Kartu Rencana Studi (KRS). 

 

1. Daftar Ulang / Her Regristrasi 
a). Mengambil Formulir Regristrasi 

b). Membayar SPP dan biaya lainnya pada Bank yang 

ditunjuk Petugas 

c). Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran 

dan kelengkapan lainnya serta bukti pembayaran dari 

Bank yang ditunjuk. 

d). Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir kepada 

petugas registrasi untuk mendapat tanda bukti registrasi 

e). Bagi mahasiswa yang menghentikan studi untuk 

sementara dengan izin Dekan, harus menunjukkan surat 

izin tersebut. 

f). Bagi mahasiswa yang menghentikan studi untuk 

sementara tanpa izin direktur, harus menunjukkan surat 

Direktur yang menyatakan mahasiswa ybs. diterima 

kembali di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Kadiri (surat permohonan untuk diterima 

kembali diajukan kepada Dekan selambat lambatnya 1 

bulan sebelum pendaftaran dimulai) 
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g). Bagi mahasiswa pindahan dari lembaga pendidikan lain, 

harus menunjukkan surat Dekan yang menyatakan bahwa 

mahasiswa ybs diterima di lingkungan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Kadiri. 

h). Mahasiswa yang belum melakukan registrasi dan her 

registrasi sampai batas waktu yang ditentukan, tidak 

diperkenankan mengikuti kegiatan akademi 

 

2. Pendaftaran akademik (Pengisian Kartu Rencana Studi) 
a). Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin 

kegiatan akademik, yang dilakukan di bagian akademik. 

b). Mahasiswa diwajibkan mengambil KRS, mengisinya 

bersama Pembimbing Akademik menandatanganinya, 

dan menyerahkan kembali ke bagian akademik. 

c). Bagi mahasiswa pindahan diharuskan menandatangani 

surat perjanjian “percobaan studi yang berlaku selama 2 

semester. Semua mahasiswa yang terdaftar pada setiap 

tahun ajaran dibuatkan Surat Keputusan sebagai peserta 

didik oleh Rektor Universitas Kadiri atas usul Dekan dari 

Ketua Jurusan / Ketua Program Studi. 

d). KRS dibuat rangkap 4 (empat) untuk mahasiswa, 

pembimbing akademik, Fakultas dan Universitas. 

 

3. Kartu Hasil Studi (KHS) 
a). Pengisian KHS tiap semester dilakukan oleh sub bagian 

akademik atau Koordinator 1 berdasarkan hasil 
pengumuman nilai jurusan atau prodi. 

b). KHS tiap semester dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing 
untuk orang tua mahasiswa, pembimbing akademik dan 
arsip Fakultas dan Universitas 
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4. Perpindahan Mahasiswa 
Perpindahan mahasiswa diperkenankan karena mengikuti 
kepindahan orang tua/ wali atau kepindahan keluarga bagi 
mahasiswa tugas belajar, dengan ketentuan : 
a) Telah mengikuti minimal semester 1 dan maksimal 

semester V, dan bukan mengundurkan diri atau 
diberhentikan dari pendidikan, 

b) Mendapat izin dari institusi asal dan memenuhi ketentuan 
yang berlaku pada institusi penyelenggara. Proses 
perpindahan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 
 

5. Cuti Akademik 
a) Cuti akademik adalah masa istirahat dan kegiatan 

akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa 
mengikuti pendidikan 

b) Cuti akademik diberikan selama 2 semester berurutan. 
c) Cuti akademik hanya diberikan apabila mahasiswa yang 

bersangkutan telah mengikuti minimal 1 semester masa 
studinya. 

d) Cuti akademik dapat juga diberikan dengan alasan 
kesehatan yang lebih satu bulan, hamil dan atau 
melahirkan dengan rekomendasi dari dokter pemerintah 

e) Cuti akademik dengan alasan tugas negara dengan surat 
tugas yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan 
Dekan. 

f) Mahasiswa diwajibkan tetap membayar SPP selama 
waktu cuti akademik. 

g) Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa 
berkewajiban melapor kembali secara tertulis kepada 
Dekan. 

h) Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik 
mengajukan permohonan cuti akademik kepada kepada 
Dekan melalui Ketua Program Studi selambat-lambatnya 
satu bulan sebelum dimulainya cuti akademik yang 
diketahui oleh Ketua jurusan dan dosen PA. Surat 
keterangan cuti akademik akan diterbitkan oleh Fakultas 
Ilmu Kesehatan. 
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6. Mahasiswa Hamil 
a). Selama pendidikan mahasiswa tidak diharapkan Hamil. 
b). Apabila dalam proses PBM terganggu diharapkan untuk 

mengambil cuti akademik dengan melampirkan foto copy 
Surat Nikah (catatan sipil). 

c). Mahasiswa yang hamil tidak diperkenankan mengikuti 
praktek 

 

B. Layanan Administrasi Kemahasiswaan 

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diperoleh sejak mahasiswa 
masuk FIK UNIK. Di setiap awal semester di saat daftar ulang 
Mahasiswa harus menunjukkan KTM kepada Petugas Daftar 
Ulang. 

2. Perpustakaan 
a. Keanggotaan 

1. Civitas akademika FIK UNIK yang dapat menjadi 
anggota Perpustakaan adalah mahasiswa, dosen dan 
karyawan administrasi FIK UNIK. 

2. Persyaratan menjadi anggota 
a) Mahasiswa Memiliki KTM FIK UNIK yang masih 

berlaku, sedangkan bagi dosen dan karyawan 
masih tercatat sebagai pegawai FIK UNIK. 

b) Mengisi Formulir pendaftaran 
c) Membayar iuran perpustakaan Rp. 50.000,-/ 

semester 
d) Menyerahkan pas foto ukuran 3x3 cm sebanyak 

2 lembar (1 untuk buku induk, dan 1 buah untuk 
1 kartu kontrol peminjam) 

e) Setiap anggota mendapat 1 kartu anggota 
f) Kartu anggota perpustakaan tidak dibenarkan 

untuk dipinjamkan atau digunakan orang lain 
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b. Jenis Layanan 
1) Layanan peminjaman buku 

a) Koleksi buku kebidanan, keperawatan, umum 
yang dapat dipinjam disesuaikan dengan 
kelompok peminjam 
1) Dosen sebanyak  maksimal 3 buku selama 

maksimal sebulan 
2) Mahasiswa sebanyak 2 buku selama 5 hari dan 

diperpanjang maksimal 1 kali. 
3) Staff administrasi sebanyak 2 buku selama 

maksimal sebulan. 
b) Koleksi referensi, majalah, koran, laporan akhir 

dan laporan penelitian hanya dapat dibaca di 
ruang perpustakaan tidak boleh dibawa pulang. 

2) Layanan Silang 
Layanan silang adalah kerja sama antar 
perpustakaan di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kediri dalam bentuk saling memanfaatkan 
sumber daya dan pelayanan informasi semua 
perpustakaan yang terlibat. 
Layanan silang di perpustakaan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Kediri dapat dilakukan oleh: 
a. Pengguna perpustakaan Jurusan/Prodi dapat 

menggunakan perpustakaan Jurusan Prodi lain 
dengan membawa surat pengantar Ketua 
Jurusan/Prodi dengan fasilitas hanya membaca di 
tempat atau layanan foto copy oleh petugas. 

b. Pengguna perpustakaan dari luar Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Kediri dapat mengunjungi 
dan menggunakan perpustakaan hanya untuk 
dibaca di tempat atau memanfaatkan layanan foto 
copy dengan membawa surat pengantar dan 
pimpinan dan diwajibkan menjadi anggota 
sementara (jangka waktu minimal 1 bln), dengan 
dikenakan biaya Rp. 10.000/ bln. 

 



 

65 

 

c. Waktu layanan perpustakaan  
 

Hari Pagi-siang 

Senin / Kamis 07.30 – 13.30 

Jum’at 
07.30 – 11.00 
13.00 -- 13.30 

Sabtu 07.30 – 12.30 
 

d. Tata Tertib Penggunaan Perpustakaan 
Kewajiban pengunjung perpustakaan:  

a. Mengisi daftar hadir. 

b. Menciptakan ketenangan suasana. 

c. Merawat koreksi dan peralatan di ruang 

perpustakaan. 

Larangan pengunjung perpustakaan: 

a. Membuat gaduh, berteriak, bercanda dan 

lainnya yang mengganggu. 

b. Membuang kertas/sampah di sembarang 

tempat 

c. Merusak buku, majalah dan koleksi lainnya 

d. Mencoret-coret buku, peralatan dan ruangan 

perpustakaan. 

e. Makan, minum, dan merokok di ruang 

perpustakaan 

f. Membawa buku milik perpustakaan keluar 

ruangan perpustakaan tanpa seijin 

perpustakaan. 

g. Membawa buku bacaan ke dalam ruangan 

perpustakaan. 

h. Membawa tas dan jaket ke dalam ruang 

perpustakaan. 
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Sanksi 

a. Keterlambatan dalam pengembalian buku umum 

dikenakan denda sesuai dengan ketentuan sebagai 

benkut :  

 Terlambat 1 hari, didenda Rp. 500,-/ hari 

 Maksimal keterlambatan selama 1 minggu 

 Terlambat lebih dan 1 minggu denda menjadi Rp. 

1.000,-/ hari 

 Bila hilang mengganti buku atau mengganti seharga 

buku yang hilang 

b. Anggota perpustakaan yang belum mengembalikan 

buku pada waktunya tidak diperbolehkan meminjam 

buku, selama buku yang dipinjam belum dikembalikan 

c. Ketahuan membawa buku perpustakaan tidak melalui 

prosedur akan dikenakan sanksi  

d. Menghilangkan buku perpustakaan dikenakan sanksi 

mengganti dengan bahan bacaan yang sama. 

e. Anggota perpustakaan dapat diberhentikan/dipecat dari 

keanggotaan apabila: 

 Tidak memenuhi kewajiban dan tidak mentaati 

peraturan yangg telah ditetapkan. 

 Terlambat mengembalikan pustaka pinjamannya 

lebih dari 1 bulan setelah habis jangka waktu pinjam 

koleksi. 

 Anggota perpustakaan berubah statusnya seperti: 

pindah kelain Perguruan Tinggi, tidak selesai 

studinya dll. 
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3. Laboratorium 
a. Jenis Laboratorium 

2) Jurusan Keperawatan 
Laboratorium Keperawatan Dasar 
Laboratorium Keperawatan Medikal 
Laboratorium Keperawatan Maternitas 
Laboratorium Keperawatan Kesehatan Anak 
Laboratorium Keperawatan  
Laboratorium Bahasa 

3) Jurusan Kebidanan 
Laboratorium Kesehatan Ibu dan Anak 
Laboratorium Keperawatan Dasar 
Laboratorium Bahasa 
 

b. Jenis Layanan Laboratorium 

1) Layanan Pendidikan dan Pembelajaran 
2) Layanan Penelitian 
3) Layanan Pengabdian Masyarakat 

 
c. Petunjuk Khusus Kesehatan Kerja di Laboratorium 

1. Dilarang makan dan minum dalam ruangan 
laboratorium 

2. Rambut harus rapi dan tidak boleh terurai 
3. Dilarang menghisap pipet dengan mulut untuk asam 

dan basa kuat (seperti HCL, HsSO4, HNO3, asam 
asetat glacial, NH4OH, NaOH). Gunakan buret atau 
pipet dengan bola penghisap untuk memindahkan 
asam basa kuat atan bahan-bahan beracun ke dalam 
tabung yang anda gunakan dan lakukan di dalam 
lemari asam. 

4. Bila terjadi kontak dengan bahan-bahan berbahaya, 
korosif atau beracun, segera bilas dengan air 
sebanyak-banyaknya dan segera laporkan ke 
instruktur. Segera tutup kembali bahan kimia yang 
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disediakan dalam botol tertutup, untuk mencegah 
inhalasi bahan-bahan tersebut. 

5. Jangan sampai menumpahkan bahan-bahan kimia di 
meja kerja atau pada lantai. Hal ini tertutama berlaku 
untuk asam dan basa pekat dan segera laporkan 
kepada instruktur. 

6. Gunakan alat/instrumen yang disediakan sesuai 
dengan cara kerjanya. Bila saudara tidak memahami 
cara kerjanya mintalah bantuan instruktur. 

7. Berhati-hatilah bila bekerja dengan bahan uji yang 
berasal dari bahan biologis seperti darah, saliva atau 
urine karena kemungkinan dapat terinfeksi kuman 
atau virus berbahaya seperti HIV atau hepatitis. 
a) Sebaiknya gunakan sarung tangan karet sekali 

pakai, terutama bila terdapat luka 
b) Hindari kemungkinan tertusuk jarum 
c) Cuci segera tangan atau anggota badan yang 

kontak atau terpecik darah. Cuci dengan cermat 
menggunakan sabun. 

d) Buang bahan yang mengandung darah dalam 
wadah piastik tertutup 

e) Cuci alat-alat praktikum dengan sabun dan 
sterilisasi dengan merendamnya dalam larutan 
Natrium hipoklorit 0,5% selama 30 menit 

f) Bersihkan meja laboratorium dengan air sabun 
dan dengan larutan natrium hipoklorito 0,5 % 

g) Tinggalkan meja kerja dalam keadaan bersih dan 
kering. 

 
d. Tata Tertib Penggunaan Laboratorium 

1) Tata Tertib Umum 
a. Sebelum pelaksanaan praktikum di laboratorium, 

ketua kelompok harus sudah mempersiapkan 
alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan praktek 
dengan mengisi bon peminjaman. 
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b. Peminjaman alat/bon alat dilakukan 1 hari 
sebelum praktikum 

c. Apabila pada saat bon alat lab,petugas tidak ada 
ditempat, mahasiswa diharap menghubungi 
dosen penanggung jawab kelas masing-masing. 

d. Alas kaki harus dilepas bila memasuki 
laboratorium dan diletakkan diluar laboratorium. 
Tas diletakkan pada tempat yang telah disediakan 

e. Memakai seragam praktikum lengkap (lencana 
dan papan nama) atau jas praktikum selama 
melakukan kegiatan praktek di laboratorium. 

f. Selama kegiatan di laboratorium, mahasiswa 
diharuskan menjaga keamanan dan kebersihan 
alat, sarana dan ruangan laboratorium. Dilarang 
berbuat gaduh /kacau pada saat praktikum 
berlangsung. HP harus dalam keadaan silent/of 
selama praktikum berlangsung 

g. Setelah selesai kegiatan praktek, mahasiswa 
diharuskan mengembalikan alat ke tempat 
semula dalam keadaan lengkap (untuk alat yang 
tidak habis pakai), bersih dan kering dengan 
terlebih dahulu dicek oleh petugas laboratorium. 

h. Untuk alat tenun yang basah kotor dimasukkan 
kedalam tempat cucian yang telah disediakan di 
laboratorium 

i. Bagi yang merusak/menghilangkan alat 
laboratorium diharuskan mengganti alat tersebut 
dengan jenis dan merk yang sama 

j. Operan alat praktikum harus disertai petugas lab 
k. Jurnal dan buku kegiatan lab harus diisi oleh 

dosen yang membimbing praktikum. 
 

e. Laboratorium Bahasa 

I. Nama Kegiatan 
a) Program Pengembangan Kompetensi Bahasa 

Inggris 
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II. Tujuan 
a) Tujuan Umum: 
Membekali mahasiswa dengan kemampuan serta 
sertifikasi Bahasa Inggris sebagai salah satu life skill 
yang dibutuhkan sehingga alumnus dapat berhasil 
guna dan berdaya guna serta mampu bersaing di 
bursa kerja Internasional. 
b) Tujuan Khusus: 

1. Mempersiapkan para mahasiswa dalam 
menghadapi persaingan di bursa kerja 

2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dalam 
Bahasa Inggris dengan lancar dan benar 

3. Mahasiswa mampu memahami dan 
menghasilkan teks Bahasa Inggris yang baik 

4. Mahasiswa memiliki bekal sertifikat TOEFL 
Internasional dengan score minimal 500. 
 

III. Pelaksanaan 
a) Program pengembangan kompetensi bahasa 

inggris merupakan muatan lokal wajib yang diikuti 
oleh seluruh mahasiswa reguler di lingkungan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Univeritas Kadiri.  

b) Program pengembangan kompetensi bahasa 
inggris memiliki 3 (tiga) stage yang masing-masing 
memiliki 2 (dua) level ditambah 1 (satu) level 
TOEFL Preparation: 
1. Elementary (2 level) 
2. Intermediate (2 level) 
3. Advance (2 level) 
4. TOEFL Preparation (1 level) 

c) Setiap level terdiri dari 20 pertemuan (@ 2 x 60 
menit) diluar Mid – Test dan Final Test. 

d) Jadwal pertemuan adalah 2 x pertemuan tiap 
minggu 
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e) Jadwal ditentukan sesuai hasil plotting yang 
dilaksanakan setiap awal semester. 
 

IV. Tata Tertib dan peraturan 
a) Tata Tertib : 

1. Semua mahasiswa wajib mengikuti Program 
Pengembangan Kompetensi Bahasa Inggris 
sampai selesai keseluruhan level. 

2. Kenaikan level ditentukan berdasarkan hasil 
Mid – Term Test dan Final Test 

3. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti 
Final Test adalah mahasiswa yang memenuhi 
persyaratan sbb.: 
 Jumlah kehadiran tidak kurang dari 70 % 
 Telah membayar biaya untuk level 

tersebut 
 Telah mengikuti Mid – Term Test pada 

level tersebut 
4. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus di 

satu level, tidak dapat mengambil level 
diatasnya. 

b) Peraturan :  
1. Segala tata tertib diatas berlaku mengikat bagi 

seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kadiri. 

2. Sanksi atas pelanggaran Tata Tertib diatas 
berupa sanksi administratif dan edukatif 

3. Hal yang belum diatur akan dtentukan 
kemudian sesuai dengan ketentuan dan aturan 
yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Kadiri 
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V. Kurikulum Dan Pendekatan 
a) Kurikulum 

1. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (Competence Based 
Curricullum) dimana setiap mahasiswa aktif 
dalam mengembangkan kompetensinya. 

2. Implementasi kurikulum diterapkan dengan 
membagi kelas dalam kelompok kecil untuk 
meningkatkan efektifitas penyerapan materi. 

3. Mengacu pada penguasaan semua skill yaitu 
Listening, Reading, Writing, Grammar, dan 
khususnya Speaking. 

b) Pendekatan 
1. Pendekatan yang digunakan adalah personal 

and communicative approach dimana 
perhatian diberikan pada setiap mahasiswa. 

2. Setiap penugasan dan sistem yang 
diimplementasikan dalam kelas menyesuaikan 
dengan karakter kelas maupun kelompok 
individu mahasiswa. 
 

VI. Silabus 
a) Stage Elementary 

Pada tingkat ini mahasiswa dikenalkan pada 
penggunaan Bahasa Inggris secara umum dimulai 
dari Introductory (Alphabeth, Numbers), 
penggunaan tenses dasar (Simple Preset Tense, 
Simple Past Tense), serta pengenalan pada 
kosakata umum dalam percakapan bahasa Inggris 
sehari-hari. 

b) Stage Intermediate 
Pada tingkat ini mahasiswa mulai 
mengembangkan kemampuan Bahasa Inggrisnya 
yang mulai diarahkan pada bidang kesehatan, 



 

73 

 

penggunaan dua tenses baru (Simple Future 
Tense, Present Continous Tense) dan  melatih 
mahasiswa untuk menjadikan Bahasa Inggris 
sebagai bahasa kedua setelah bahasa Ibu 
(Bahasa Indonesia) 

c) Stage Advance 
Pada tingkat ini mahasiswa sudah memasuki 
tahap English for Specific Purpose dimana Bahasa 
Inggris yang digunakan dalam komunikasi setiap 
adalah Bahasa Inggris Kesehatan termasuk 
implementasinya seperti percakapan antara 
tenaga kesehatan dan Pasien, Surat-menyurat 
dalam Administrasi Rumah Sakit dan lain-lain 

d) TOEFL Preparation 
Dalam tingkatan ini mahasiswa dianggap telah 
memiliki kemampuan yang cukup dalam 
berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris 
sehingga penekanan kurikulum pada pengenalan 
tipe soal TOEFL, tips dan trik pengerjaan, serta 
latihan pengerjaan soal TOEFL secara cepat dan 
tepat.  
 
 



 

74 

 

PERATURAN KEMAHASISWAAN  

PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

 

 

BAB I 

Mahasiswa Sebagai Anggota Masyarakat 

 

Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI menghargai setiap mahasiswa sebagai 

individu dalam kehidupan masyarakat kampus. Mahasiswa 

sebagai warga kampus selayaknya saling menghormati satu 

sama lain, saling menjaga hak dan kewajiban individu serta 

menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. 

 

 

Pasal 1 

Mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

 

1. Mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI adalah mahasiswa yang 

berstatus terdaftar untuk menempuh pendidikan Program 

Diploma yang diselenggarakan oleh Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

Ketentuan pada buku Peraturan Akademik dan 

Kemahasiswaan ini berlaku untuk semua Mahasiswa Program 

Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI. 
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Pasal 2 

Azas 

 

1. Mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI selama masa 

pendidikan mempunyai hak dan mampu melaksanakan 

kewajibannya dengan sungguh-sungguh jujur dan 

bertanggung jawab. 

2. Mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI diharapkan menjadi 

pemimpin dimasa mendatang. Oleh karena itu Mahasiswa 

Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI seyogyanya menjadi 

teladan dalam berperilaku, berprestasi, dan beritikat jujur serta 

bertanggung jawab. 

Pasal 3 

 

1. Mahasiswa sebagai individu dan merupakan anggota 

komunitas kampus agar mengikuti norma umum yang berlaku. 

2. Mahasiswa agar ikut memelihara menjaga keutuhan dan 

kebersihan fasilitas umum serta publik dalam kampus. 

3. Mahasiswa agar mempunyai kepedulian dan kepekaan 

terhadap kehidupan sivitas akademika Program Studi 

Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI 

4. Mahasiswa wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib 

(terlampir) yang ditentukan oleh Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 
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Pasal 4 

Etika dan Sopan Santun 

 

1. Mahasiswa sebagai angota kampus Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

wajib berprilaku sesuai dengan etika dan sopan santun secara 

umum. 

2. Mahasiswa harus berpakaian sopan, rapi dan bersih dalam 

mengikuti semua kegiatan di dalam kampus. 

 

BAB II 

Organisasi Mahasiswa 

 

Organisasi mahasiswa diselenggarakan dari, oleh dan untuk 

mahasiswa dengan menganut azas terbuka, tidak diskriminatif, 

nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan. 

 

Pasal 5 

 

1. Organisasi mahasiswa adalah wadah pembinaan sikap dan 

kepribadian serta menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri 

mahasiswa, sifat organisasi dapat berupa organisasi 

keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya 

pengembangan penalaran dan kemasyarakatan. 

2. Organisasi mahasiswa di Program Studi Kebidanan (DIV) 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

adalah wadah kegiatan kurikuler dan ekstrakulikuler yang 

merupakan bagian terpadu sarana pengembangan dan 

penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk 
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meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam 

memperkaya kebudayaan. 

3. Kegiatan kurikuler yang dimaksud pada ayat 2 adalah 

kegiatan mahasiswa berdasarkan pada penalaran keprofesian 

atau keilmuan sesuai dengan program studi. 

4. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud pada ayat 2 adalah 

kegiatan mahasiswa berdasarkan bakat, minat, dan 

penalaran. 

Pasal 6 

 

1. Organisasi mahasiswa di Program Studi Kebidanan (DIV) 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI tidak 

menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial 

atau organisasi politik manapun. 

2. Peraturan organisasi Program Studi Kebidanan (DIV) 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI tidak 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Program 

Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI 

 

Pasal 7 

Tujuan Organisasi Mahasiswa 

 

Organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS 

ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI bertujuan untuk 

menampung, menyalurkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan 

peserta didik yang menunjang tugas pokok sesuai dengan visi kampus 

Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI 
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Pasal 8 

Hubungan Organisasi Mahasiswa dengan Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

 

Organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS 

ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI secara struktural tidak 

termasuk dalam organisasi akademi tetapi mempunyai hubungan 

langsung dengan akademi, organisasi mahasiswa berada di bawah 

pembinaan dan bimbingan. 

Pasal 9 

Kegiatan organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari  Dekan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Kadiri, Pembantu Dekan III (Bagian 

Kemahasiswaan) dan Ka. Prodi Bidan Pendidik (DIV) Fakultas Ilmu 

Kesehatan.  Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI dan ketua organisasi 

mahasiswa harus segera melapor kepada Pembantu Dekan III 

(Bagian Kemahasiswaan) setelah kegiatan tersebut selesai dan 

tembusan disampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan . 

 

Pasal 10 

Seluruh peserta didik adalah anggota organisasi mahasiswa. 

 

Pasal 11 

Pembiayaan Organisasi 

 

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber-

sumber keuangan sebagai berikut : 
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1. Iuran anggota 

2. Bantuan yang tidak mengikat 

3. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

 

Pasal 12 

Syarat-syarat ketua organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

 

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Berkepribadian yang baik dan mempunyai dedikasi yang 

tinggi untuk menjalankan organisasi mahasiswa Program 

Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI yang akan datang. 

3. Memiliki sifat kepemimpinan yang baik 

4. Memiliki indeks prestasi minimal 3.00 

 

Jumlah Pengurus Organisasi Mahasiswa Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

 

Jumlah pengurus Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

Pasal 14 

Urutan jabatan organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

 

1. Ketua merangkap anggota 

2. Sekretaris merangkap anggota 

3. Bendahara merangkap anggota 
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4. Koordinator seksi merangkap anggota 

 

 

Pasal 15 

Tata Cara dan Waktu Pemilihan Pengurus Organisasi Mahasiswa  

Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI 

 

1. Pembentukan pengurus organisasi mahasiswa Program Studi 

Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI melalui permusyawaratan dimasing-

masing tingkat. 

2. Pengurus organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

yang lama membentuk panitia pemilihan pengurus organisasi 

mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI yang baru. 

3. Panitia pemilihan pengurus organisasi mahasiswa Program 

Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI baru membuka / menerima 

pendaftaran calon pengurus organisasi mahasiswa Program 

Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI baru yang memiliki kriteria sebagai 

berikut : 

a. Indeks prestasi > 2,75 

b. Punya pengalaman berorganisasi 

c. Ada minat 

d. Tidak mempunyai masalah dalam pendidikan 

4. Calon pengurus organisasi mahasiswa Program Studi 

Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
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UNIVERSITAS KADIRI dapat menyerahkan persyaratan 

sebagai berikut : 

a. Menyerahkan formulir biodata lengkap dan 

mencantumkan Visi dan Misi organisasi mahasiswa 

Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI kedepan (yang 

disediakan oleh panitia) 

b. Menyerahkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 

lembar 

c. Persyaratan diserahkan kepada Panitia Pemilihan 

Pengurus organisasi mahasiswa Program Studi 

Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI . 

d. Calon Pengurus organisasi mahasiswa Program Studi 

Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI berkampanye tentang Visi dan 

Misi organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 

KADIRI ke depan yang dihadiri oleh seluruh anggota 

senat. 

5. Waktu pembentukan organisasi mahasiswa dilakukan antara 

akhir semester ganjil dan awal semester genap. 

 

Pasal 16 

Pemilihan Pengurus Organisasi Mahasiswa 

Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI 

1. Panitia pemilihan pengurus organisasi mahasiswa Program 

Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI baru membuat kotak suara. 
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2. Panitia menyediakan Kartu Suara yang berisikan Foto calon 

pengurus organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan 

(DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI  

baru yang akan dipilih. 

3. Seluruh anggota organisasi mahasiswa Program Studi 

Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI wajib memilih atau mencoblos kartu 

suara yang disediakan oleh panitia pemilihan. 

4. Seluruh anggota organisasi mahasiswa Program Studi 

Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI pada saat memilih untuk mengabsen 

atau menandatangani daftar pemilihan pengurus organisasi 

mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI berdasarkan absen 

masing-masing tingkat yang dikoordinir oleh Panitia pemilihan 

yang ditunjuk. 

Pasal 17 

Perhitungan Suara 

 

1. Penghitungan suara dilakukan di depan seluruh anggota 

organisasi mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI 

2. Suara terbanyak dapat menjadi pengurus senat baru 

berdasarkan ranking pemilihan. 

3. Hasil pemilihan suara akan diterbitkan Surat Keputusan dari 

direktur sebagai pengurus organisasi mahasiswa Akademi 

Kebidanan YPSDMI Garut yang baru. 
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BAB III 

PERATURAN 

 

Peraturan adalah semua ketentuan dan tata tertib yang berlaku di 

Akademi Kebidanan Medika Obgin dan disahkan oleh Direktur 

Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KADIRI. 

 

Pasal 18 

 

Semua mahasiswa wajib mematuhi peraturan-peraturan (terlampir) 

yang berlaku di Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI. 

 

BAB IV 

PELANGGARAN 

 

Mahasiswa Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI diharapkan tidak melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan dan norma yang berlaku. 

 

Pasal 19 

Pelanggaran di Program Studi Kebidanan (DIV) FAKULTAS ILMU 

KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI terbagi menjadi tiga yaitu : 

 

1. Pelanggaran ringan 

2. Pelanggaran sedang 

3. Pelanggaran berat 
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Pasal 20 

Pelanggaran Ringan 

 

Yang termasuk dalam jenis pelanggaran ringan adalah : 

1. Mahasiswa yang tidak memakai pakaian  sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2. Mahasiswa yang menggunakan perhiasan selama praktek 

klinik dan laboratorium. 

3. Mahasiswa yang tidak mengisi absen kehadiran selama tiga 

hari tanpa alasan yang jelas. 

4. Mahasiswa yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

5. Mahasiswa yang tidak menghadiri kuliah, praktikum, praktek 

klinik kebidanan dan tugas akademik lainnya yang telah 

diprogramkan tanpa alasan yang tepat selama tiga hari 

berturut-turut. 

Pasal 21 

Pelanggaran sedang 

 

Yang termasuk dalam jenis pelanggaran sedang adalah : 

1. Merokok di lingkungan Program Studi Kebidanan (DIV) 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS KADIRI  

2. Memalsukan tanda tangan absen atau tanda hadir. 

3. Menyalahgunakan peralatan laboratorium atau lainnya 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak akademi 

atau mahasiswa lain baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

4. Merusak, mengotori atau menghancurkan sarana dan 

prasarana kampus. 

5. Tidak masuk satu mata kuliah sebanyak tiga kali berturut-turut 

tanpa alasan yang jelas atau kehadiran kurang dari 75% 
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Pasal 22 

Pelanggaran berat 

 

1. Melakukan perbuatan yang dapat merusak atau 

mencemarkan nama baik civitas akademika. 

2. Memalsukan tandatangan dosen 

3. Satu minggu berturut-turut tidak mengikuti perkuliahan tanpa 

alasan yang jelas. 

4. Mencuri soal ujian. 

5. Memperbanyak lembar jawaban dan menjawabnya di luar 

ruangan ujian. 

6. Melakukan pencurian. 

7. Melakukan pemaksaan atau menakut-nakuti atau melawan 

atau mengancam atau mengintimidasi pihak akademik dan 

dosen serta mahasiswa yang lainnya. 

8. Menghasut atau mengadu domba. 

9. Hamil di luar nikah. 

10. Melakukan pembunuhan. 

11. Terlibat narkotika dan psikotropika. 

12. Meminum minuman keras dalam lingkungan kampus. 

13. Membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak 

dalam lingkungan kampus. 

14. Melakukan pelecehan seksual. 

 

BAB V 

SANKSI 

 

Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan untuk 

memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, 

memberikan peringatan terhadap tindakan yang salah. Sanksi menjadi 
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peringatan mendidik dan tidak hanya berlaku bagi mahasiswa yang 

melanggar melainkan anggota sivitas akademika lainnya yang 

memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap peraturan yang 

berlaku. 

 

Pasal 23 

Maksud dan Tujuan Sanksi 

 

1. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada 

mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi 

yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

yang berlaku. 

2. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan 

untuk memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang 

harus diikuti, memberikan peringatan terhadap tindakan yang 

salah serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik 

dan tidak hanya berlaku bagi mahasiswa yang melanggar 

melainkan anggota civitas akademika yang memiliki hak dan 

kewajiban yang sama terhadap peraturan. 

3. Sanksi dapat diberikan kepada mahasiswa (perorangan 

maupun kelompok) atas tindakan atau perbuatan yang 

terbukti melanggar peraturan institusi. 

4. Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi 

pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau 

mahasiswa lain. Pengulangan pelanggaran baik yang telah 

dilakukan sendiri maupun yang telah dilakukan oleh orang lain 

dapat dikenakan sanksi yang lebih berat. 
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