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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah 

memberikan kemudahan sehingga Buku Panduan Akademik T.A 2020/2021  ini 

bisa diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman 

yang sama bagi pengelola, dosen, mahasiswa serta seluruh pihak yang terlibat 

dalam proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan STIKes Respati. 

Buku panduan ini berisi informasi mengenai sejarah singkat STIKes 

Respati, visi, misi, tujuan dan sasaran institusi dan juga Program Studi. Selain itu 

buku ini memuat informasi kurikulum dan peraturan akademik yang ada di 

lingkungan STIKes Respati. Panduan ini juga dilengkapi dengan informasi 

penyelenggaran pembelajaran dalam jaringan sebagai dampak dari kondisi pandemic 

Covid-19. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

kontribusi dalam menyusun panduan ini. Semoga buku panduan ini memberikan 

manfaat khususnya bagi sivitas akademik STIKes Respati. Buku ini tentunya 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan 

selanjutnya sangat kami harapkan. 

 

 

 

 
Tasikmalaya, Agustus 2020 
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Hymne STIKes Respati 

 
 

D = 1 

Syair dan Lagu: Iwan Rismawan, SE 

Tempo: Lambat 

 
Di bawah Panji Respati 

Berdiri menyongsong masa depan 

Menatap cerah meraih cita 

Bangsa sehat sejahtera 

 
Tampil di depan siaga 

Bina cipta karsa karya nyata 

Memupuk rasa cinta sesama 

Indonesia jaya 

 
Reff : 

STIKes Respati Tasikmalaya 

Almamaterku mulia tercinta 

Sumber ilmu dan cendekia 

Luhur dan berbudi wibawa 
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Mars STIKes Respati 

 
 

Syair dan Lagu: Ir. Agus Sundhana Tempo: 

Cepat 

 
Mari langkahkan kaki bersama Menuju 

satu tujuan yang nyata Kami selalu siap 

sedia 

Untuk berjuang dan bekerja 

 
 

Semangat kami pantang menyerah Maju terus 

tak akan pernah kalah Sehat itu tujuan kita 

“ Tuk berbakti pada negara “ 

 
 

Reff ; 

Iman dan taqwa jadi modal utama Ilmu yang 

ada untuk bekal bekerja Jujur dan ikhlas pada 

setiap tugas Tanamkan jiwa bangsa 

 
Respati itu sekolah kita Berharkat dan 

berakhlak mulia Ayo kita maju bersama 

Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati 
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SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RESPATI 
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT ( S1) 

PROGRAM STUDI KEBIDANAN ( D3 ) 

TERAKREDITASI B 
Kampus : Jl. Raya Singaparna Km.11 Cikunir| Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 | (0265) 549335 | Fax. (0265) 549336 

http://www.stikesrespati-tsm.ac.id | sekretariat@stikesrespati-tsm.ac.id 

 

KEPUTUSAN KETUA STIKes RESPATI 
NOMOR : 117/KEP/KET-STIKes.RESPATI/VIII/2020 

 
TENTANG; 

 
PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK STIKes RESPATI 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati; 
 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dalam 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIKes  Respati 
perlu adanya Buku Panduan Akademik 2020/2021  sebagai dasar 
pelaksanaannya; 

b. bahwa sesuai dengan perkembangan akademik di berbagai Perguruan Tinggi 
dan terlaksananya semua program kegiatan program studi S1 Kesehatan 
Masyarakat dan Diploma III Kebidanan telah dibuat perencanaan berdasarkan 
penetapan kalender akademik 2020/2021  di lingkungan STIKes Respati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu dikeluarkan 
Surat Keputusan Ketua STIKes Respati Tasikmalaya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelengaraan Pendidikan; 
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan 

Tinggi: 
6. Surat Keputusan Direktur/CEO BUPP Respati Nomor 02/Kep/Dir BUPP/IV 

tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja STIKes Respati 
Tasikmalaya; 

7. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 227/D/0/2002 tentang pemberian izin 
penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Respati Tasikmalaya; 

8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor 152/SK.Ket/Yares/X/2015, tentang 
Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Respati Unit Kerja Pendidikan 
Tinggi; 

9. Surat Keputusan Ketua STIKes Respati Ketua STIKes Respati Tasikmalaya 
tanggal 17 Februari 2015, Nomor : 008/KEP/KET-STIKes.RESPATI/II/2015 
tentang Penetapan Peraturan Kepegawaian STIKes Respati Tasikmalaya 
Tahun 2015; 

10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Respati Nomor: 
292/SK.Ket/YARES/XII/2016 tentang STATUTA STIKes Respati. 

http://www.stikesrespati-tsm.ac.id/
mailto:sekretariat@stikesrespati-tsm.ac.id
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  MEMUTUSKAN; 

Menetapkan : 
 

Pertama : Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021  di lingkungan STIKes Respati 
sebagaimana pada Lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan; 

Kedua : Buku Panduan Akademik STIKes Respati Tahun Akademik 2020/2021  sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di STIKes Respati; 

Ketiga : Seluruh kegiatan program studi dilingkungan STIKes Respati harus mengacu 
pada panduan akademik yang telah ditetapkan; 

Keempat : Melaksanakan evaluasi kegiatan sesuai dengan kebijakan dan ketetapan dari buku 
Panduan Akademik dan memberlakukan Kalender Kegiatan Akademik STIKes 
Respati Tahun Akademik 2020/2021  seperti yang tercantum pada lampiran 
Keputusan ini; 

Keempat : Buku Panduan Akademik ini digunakan sebagai panduan penyelenggaraan 
pendidikan dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh program studi dilingkungan 
STIKes Respati; 

Kelima : Buku Panduan Akademik dimiliki dan dibagikan kepada seluruh sivitas akademik 
STIKes Respati; 

Keenam : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan; 

Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur di surat keputusan ini akan diatur tersendiri. Apabila 
dikemudian hari terdapat kekliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya; 

 
 

 

Ditetapkan di : Cikunir, Tasikmalaya 
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Para Wakil Ketua STIKes Respati 
2. Para Ketua Program Studi STIKes Respati 
3. Kepala LPPM dan LPMI STIKes Respati 
4. Para Kepala Bagian STIKes Respati 
5. Para Penanggungjawab UPT STIKes Respati 
6. Arsip,- 
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BAB I 

LEMBAGA STIKES RESPATI TASIKMALAYA 

 

A. SEJARAH SINGKAT STIKES RESPATI  

STIKes Respati berdiri pada tahun 2002, diselenggarakan berdasarkan izin yang 

dikeluarkan oleh Ditjen Depdiknas No. 227/D/O/2002 tanggal 8 Oktober 2002 

Izin operasional penyelenggaraan pendidikan pada awal berdiri diberikan kepada 

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati bekerjasama dengan Yayasan Bakti Umat.. 

Mulai tahun 2005 penyelenggaraan STIKes Respati diserahkan sepenuhnya kepada 

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati. Selanjutnya Yayasan Pendidikan 

dan Kebudayaan Respati berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan (YAPEN) 

Respati pada tahun 2006. 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Respati menyelenggarakan 

pendidikan Diploma III Kebidanan dan Strata 1 Kesehatan Masyarakat yang 

keduanya telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi 

Kesehatan  (LAM-PT.Kes) dengan nilai B. Nama RESPATI berasal dari bahasa 

Sansekerta (Jawa kuno) yang mempunyai arti ”KAMIS” dan RESPATI  juga 

memiliki makna NGRESEPAKE ATI, dalam Bahasa Indonesia berarti meresap ke 

hati yang paling dalam. Berdasarkan filosofi ini, segala kegiatan yang dilakukan 

oleh Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati diharapkan selalu berkenan di 

hati dan dapat menghasilkan  lulusan  yang mumpuni (cerdas, berguna bagi nusa, 

bangsa dan agama).  

 

B. VISI, MISI DAN TUJUAN STIKES RESPATI 

1. Visi 

Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Unggul di Tingkat Nasional Tahun 2027 

yang menghasilkan Tenaga Kesehatan Profesional, Religius, Kreatif dan Berdaya 

Saing Global. 
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2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi profesional, religius, kreatif dan berdaya saing global 

b. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dan implementatif dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang unggul dan 

implementatif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

d. Menyediakan sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan 

manajemen akademik 

e. Mengembangkan organisasi  institusi dalam merespon berbagai 

perkembangan dunia pendidikan 

f. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang 

mendukung kegiatan akademik 

 

3. Tujuan 

a. Menghasilkanlulusan tenaga kesehatan yang profesional, berkepribadian 

nasionalis dan religius, dan mampu berdaya saing nasional dan global 

b. Menghasilkan produk produk ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan 

pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola manajemen 

akademik secara profesional 

d. Terciptanya budaya organisasi yang kondusif dan responsive terhadap 

perkembangan penyelenggaran Tri dharma Perguruan Tinggi 

e. Terciptanya kerjasama baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional 

 

C. STRATEGI, KEBIJAKAN, NILAI DAN BUDAYA KERJA 

1. Strategi dan Kebijakan 

TUJUAN 1: 

Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, religius, kretaif dan 

berdaya saingglobal. 

Sasaran 1: 
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Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang memiliki kompetensi 

tinggi. 

Startegi : 

a. Pengembangan metode pembelajaran dengan pendekatan SCL, 

penggunaan kurikulum berbasis KKNI serta penguatan soft skill. 

b. Peningkatan tambahan kompetensi lulusan dalam kemampuan bahasa 

Inggris dansertifikasi kompetensi serta pemanfaatan teknologi informasi. 

c. Peningkatan dan penyempurnaan kurikulum, pembelajaran, layanan 

mahasiswa, dansuasana akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi 

dan melampaui standar mutupendidikan. 

d. Peningkatan program integrasi hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat ke dalammateri dan proses pembelajaran. 

Sasaran 2 : 

Tercapainya mutu akademik dan kemahasiswaan 

Staretegi : 

a. Pengembangan program peningkatan bakat, minat, soft skill, penalaran, 

dan inovasimahasiswa. 

b. Peningkatan standar nilai penerimaan mahasiswa dan pengembangan 

sistem penerimaanmahasiswaan baru, serta perluasan sistem promosi 

mahasiswa dengan kebijakanperekrutan mahasiswa bermutu. 

c. Peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa dibidang akademik maupun 

non akademikpada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional, 

melalui systempembinaan/coaching secara intensif. 

d. Peningkatan program penciptaan suasana akademik dan budaya 

akademik untukmemenuhi dan melampaui standar mutu kemahasiswaan. 

Sasaran 3: 

Tercapainya mutu sarana dan prasarana dan peningkatan pendapatan serta 

sistem keuanganyang transparan dan akuntabel. 

Startegi : 

a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana yang berorientasi pada 

pemenuhan standarpelayanan kemahasiswaan. 
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b. Penyempurnaan sistem informasi terintegrasi yang terdiri dari akademik, 

keuangan,sumber daya manusia, sarana prasarana, penjaminan mutu, 

penelitian dan pengabdianpada masyarakat. 

c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

administrasi operasional 

d. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi internal, pelaporan 

administrasi, dankeuangan. 

 

TUJUAN 2 : 

Menghasilkan produk penelitian yang inovatif dan implementatif dalam 

pengembangan ilmukesehatan. 

Sasaran 5 : 

Tercapainya kualitas penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada ilmu 

pengetahuan daninovasi 

Startegi : 

a. Kebijakan peningkatan penelitian inovasi yang berkualitas dan 

berorientasi padaperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Peningkatan penelitian kerja sama, melalui penguatan kapasitas lembaga 

penelitian danpusat studi yang berorientasi penyelesaian permasalahan 

kesehatan. 

c. Peningkatan penelitian interdisiplin dan peningkatan perlindungan hak 

kekayaan intelektualproduk penelitian. 

d. Peningkatan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana untuk 

penelitian dan publikasi,HaKI dan hak paten. 

e. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi bermutu 

melalui kebijakaninstitusi dan program studi. 

Sasaran 3 : 

Tercapainya mutu sarana dan prasarana dan peningkatan pendapatan serta 

sistem keuanganyang transparan dan akuntabel. 

Strategi: 

a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana yang berorientasi pada 

pemenuhan standarpenelitian. 
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b. Penyempurnaan sistem informasi terintegrasi yang terdiri dari akademik, 

keuangan,sumber daya manusia, sarana prasarana, penjaminan mutu, 

dalam penyelenggaraanpenelitian. 

c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

administrasi operasionalpenelitian. 

d. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi internal, pelaporan 

administrasi, dan keuanganpenelitian. 

 

TUJUAN 3: 

Menghasilkan produk pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan 

implementatif yang bisameningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Sasaran 3 : 

Tercapainya mutu sarana dan prasarana dan peningkatan pendapatan serta 

sistem keuanganyang akuntabel. 

Strategi : 

a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana yang berorientasi pada 

pemenuhan standarpengabdian kepada masyarakat. 

b. Penyempurnaan sistem informasi terintegrasi yang terdiri dari akademik, 

keuangan,sumber daya manusia, sarana prasarana, penjaminan mutu, 

dalam penyelenggaraanpengabdian kepada masyarakat. 

c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

administrasi operasionalpengabdian kepada masyarakat. 

d. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi internal, pelaporan 

administrasi, dan keuanganpengabdian kepada masyarakat. 

Sasaran 6 : 

Tercapainya kualitas pengbdian masyarakat inovatif yang berbasis pada 

penyelesaian masalahkesehatan. 

Strategi : 

a. Kebijakan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang 

inovatif berbasispemberdayaan masyarakat. 

b. Peningkatan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana untuk 

pengabdian kepadamasyarakat dan publikasi, HaKI dan hak paten. 
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c. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat kerja sama interdisiplin, 

melalui penguatankapasitas kelembagaan yang berorientasi penyelesaian 

permasalahan kesehatan. 

d. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi bermutu 

melalui kebijakaninstitusi dan program studi. 

 

TUJUAN 4: 

Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola manajemen 

akademik secaraprofessional 

Sasaran 3 : 

Tercapainya kualitas sarana dan prasarana dan peningkatan pendapatan serta 

sistemkeuangan yang transparan dan akuntabel. 

Strategi : 

a. Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pengelola 

akademik. 

b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana yang berorientasi pada 

pemenuhan standarpelayanan akademik. 

c. Penyempurnaan sistem informasi administrasi akademik dan 

kemahasiswaan, keuangan,sumber daya manusia, sarana prasarana, 

penjaminan mutu akademik. 

d. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

administrasi operasional akademik. 

e. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi internal, dan pelaporan 

administrasi akademik. 

Sasaran 4 : 

Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia 

Staretgi: 

a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas profesionalisme pengelola 

akademik melaluiberbagai program pelatihan, sertifikasi dan studi lanjut. 

b. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya pengelola akademik 

melalui pengembangan staf yang berorientasi pada keunggulan bersaing. 
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c. Peningkatan kualitas sumber daya pengelola akademik yang kreatif, 

inovatif, religius, dan berwawasan global. 

 

TUJUAN 5 : 

Terciptanya budaya organisasi yang kondusif, adaptif dan responsif terhadap 

perkembangan penyelenggaraan Tri dharma PT. 

Sasaran 7 : 

Tercapainya mutu tata kelola kelembagaan dalam sistem manajemen. 

Strategi: 

a. Penguatan tata pamong, kepemipinan, sistem pengelolaan yang sesuai 

dengan standar tatakelola yang baik (good governance). 

b. Kebijakan sistem manajemen yang dilaksanakan secara terpadu dan 

berkesinambungan. 

c. Peningkatan sistem penjaminan mutu menuju sistem penjaminan mutu 

berstandar nasionalsecara terus menerus dan berkelanjutan (continuous 

quality improvement). 

 

TUJUAN 6 : 

Terciptanya kerjasama baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional 

Sasaran 8 : 

Tercapainya peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri. 

Strategi: 

a. Peningkatan fasilitas jejaring dan kerjasama dengan kebijakan 

pengembangan secaramenyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan, dan 

sumber daya manusia. 

b. Mengadakan MoU dengan perguruan tinggu bermutu baik lokal, 

nasional, maupun internasioanal. 

c. Peningkatan jumlah dan mutu kerja sama yang memproritaskan posisi 

strategis STIKes Respati. 
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2. Nilai  

Nilai yang dianut STIKes Respati Tasikmalaya adalah: 

a. Ketulusan hati mendidik anak bangsa yang kelak mengawal 

pebangunan kesehatan untuk kesejahteraan rakyat. 

b. Keikhlasan dalam mengabdi dalam merealisasikan tridharma 

perguruan tinggi. 

c. Ketaqwaan kepada Allah melandasi perilaku dalam beraktivitas. 

 

3. Budaya kerja  

Budaya kerja di lingkungan STIKes Respati Tasikmalaya adalah 

sebagai berikut: 

a. Profesional dalam melaksanakan tugas yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

b. Kepemimpinan yang demokratis dalam menjalankan peran sesuai 

dengan kewenangan dan kewajiban. 

c. Integritas yang kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan STIKes 

untuk kepentingan bangsa dan Negara.  

d. Konsisten dalam berpikir, bersikap dan beraktivitas untuk kepentingan 

institusi dan pendidikan. 

e. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan berlaku serta nilai, norma dan budaya 

bangsa. 

 

C. LOGO DAN STRUKTUR STIKES RESPATI  

1. Logo 
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Lambang STIKes Respati adalah segilima yang di dalamnya terdapat gambar 

buku, pena, lingkaran dan sayap kanan serta kiri. Adapun gambar yang ada di 

dalam segi lima mempunyai arti sebagai berikut : 

a. Buku : Melambangkan sumber ilmu pengetahuan 

b. Pena : Melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan secara dinamis 

c. Lingkaran : Melambangkan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

d. Segi Lima : Melambangkan dasar negara Pancasila 

e. Sayap kanan & kiri : Melambangkan stabilitas yang kokoh dalam dunia 

pendidikan 

 

Arti warna : 

a. Kuning Emas : Kemahasiswaan 

b. Putih : Suci dan Semangat 

c. Merah : Semangat 

d. Hitam : Abad 

e. Biru : Pengabdian 

 

2. Struktur Organisasi 
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Pengawas   : Kartika Sari, Irna Kurniawati 

CEO BUPP Respati  : Prof. Drs. H. Wiidodo Suparno 

 

 

STIKes RESPATI  

Ketua   : Dadan Yogaswara, S.KM., M.KM 

Wakil  Ketua I  : Hariyani Sulistyoningsih, S.KM, M.KM 

Wakil Ketua II : Anisa Rachmidini, S.ST, M.Keb 

 

PRODI S-1 KESEHATAN MASYARAKAT  

Ketua   : Teni Supriyani, S.Si., M.K.M 

Sekretaris  : Wuri Ratna Hidayani, S.KM, M.Sc 

 

PRODI D-III KEBIDANAN  

Ketua   : Fenty Agustini, S.SiT., M.Kes 

Sekretaris  : Tupriliani Danefy, S.SiT., M.Kes 

 

LEMBAGA 

Kepala LPPM  : Sinta Fitriani, S.KM, M.KM  

Kepala LPMI  : Erwina Sumartini, S.ST., M.Keb 

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pengelola Laboratorium Kebidanan : Ruliana Dwi Eka, S.SiTPengelola 

Laboratorium Komputer  : Bayu Eka Riarsa Thira, Amd 

Pengelola Perpustakaan  : Oktavia Maya Dewi, S.Pt 
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BAB II 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

DAN REGISTRASI MAHASISWA 

 

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

1. Persyaratan Calon Mahasiswa Baru 

a. Menyerahkan foto copy Izasah SMA yang telah dilegalisasi 

b. Menyerahkan foto berwarna 4x6 sebanyak 4 lembar ( kondisi 6 bulan 

terakhir dan posisi formal menghadap ke depan ) 

c. Menyerahkan surat keterangan baik dari kepolisian 

d. Mengisi formulir surat kesanggupan pembayaran biaya kuliah 

ditanda tangani oleh mahaiswa dan orang tua 

e. Mengisi formulir surat kesanggupan mengikuti aturan yang ada diSTIKES 

RESPATI. 

f. Bagi calon yang mendaftar prodi kebidanan harus memiliki tinggi badan 

minimal 150 cm 

2. Prosedur Pendaftaran 

a. Mengisi formulir pendaftaran 

b. Membayar biaya pendaftaran 

c. Menyerahkan persyaratan pendaftaran 

3. Seleksi 

a. Uji Potensi Akademik 

b. Psikotes 

c. Pemeriksaan Kesehatan  

 

B.   MAHASISWA PINDAHAN/ TRANSFER 

1. Persyaratan Calon Mahasiswa Pindahan/Transfer 

a. Menyerahkan surat pengantar dari perguruan tinggi asal 

b. Menyerahkan surat keterangan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi 

asal 

c. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 

d. Melampirkan copy transkrip nilai dari perguruan tinggi asal 
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e. Melampirkan surat rekomendasi perpindahan dari Kantor Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah IV 

f. Foto copy KTM 

g. Membayar biaya pendaftaran 

h. Menyerahkan surat pernyataan dari calon mahasiswa 

i. Menyerahkan surat keterangan sehat 

j. Menyerahkan foto copy nikah bagi yang sudah nikah 

k. Menyerahkan foto berwarna 4x6 sebanyak 4 lembar ( kondisi 6 bulan 

terakhir dan posisi formal menghadap kedepan ) 

l. Mengisi formulir surat kesanggupan pembayaran.  

2. Prosedur Pendaftaran 

Prosedur pendaftaran mahasiswa pindahan sama dengan  prosedur mahasiswa 

baru. 

3. Persyaratan Diterima 

a. Menyerahkan persyaratan dengan lengkap 

b. Lulus Ujian Potensi Akademik 

c. Lulus hasil psikotest 

d. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan dalam kondisi sehat 

4. Konversi / Penyetaraan Nilai 

Transkrip yang telah dilegalisir asli dari Perguruan Tinggi asal akan 

dikonversi/setarakan oleh Tim Konversi Nilai yang terdiri dari Ketua Program 

Studi dan Sekretaris Prodi sesuai dengan mata kuliah yang ada dikurikulum 

program studi STIKes Respati Tasikmalaya. Hasil konversi disahkan Ketua 

Program Studi dan di setujui oleh Wakil Ketua I / Ketua STIKes Respati 

Tasikmalaya. 

 

C. NOMOR POKOK MAHASISSWA 

1. Setiap mahasiswa mendapatkan nomor pokok mahasiswa (NPM) 

2. NPM diterima mahasiswa baru bila telah dinyatakan diterima menjadi 

mahasiswa 

3. NPM dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

(BAAK) 
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4. Pengkodean Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) terdiri dari sepuluh (10) angka. 

5. Dua (2) angka pertama menunjukan kode program studi, empat(4) angka 

berikutnya menunjukan tahun masuk mahasiswa, dan empat(4) angka terakhir 

menunjukan no urut regristrasi mahasiswa. 01 merupakan kode untuk 

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat dan 02 merupakan kode untuk 

Program Studi DIII Kebidanan.  

Contoh:0200090099 : artinya, mahasiswa tersebut terdaftar di Program Studi 

D-III Kebidanan (02), masuk pada tahun 2009 (0009) dan regristasi di D-III 

Kebidanan pada urutan ke 99 (0099) 

 

D.   REGRISTRASI MAHASISWA 

1. Mahasiswa Baru dan Pindahan 

a. Mahasiswa melakukan pembayaran di bagian keuangan 

b. Mahasiswa mendapatkan nomor pokok mahasiswa dari Bagian 

Akademik 

c. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 

Sebelum mengisi KRS mahasiswa melakukan konsultasi dengan 

Pembimbing Akademik dan KRS yang sudah diisi mendapatkan validasi  

dari Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Ketua Program Studi.  

d. Mahasiswa menyerahkan salinan KRS yang sudah divalidasi kepada 

BAAK  satu lembar dan dan TU  program studi satu lembar. 

 

2. Mahasiswa Lama dan Cuti 

a. Mahasiswa melakukan pembayaran di Bagian Keuangan 

b. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 

Sebelum mengisi KRS mahasiswa melakukan konsultasi dengan 

Pembimbing Akademik dan KRS yang sudah diisi mendapatkan validasi 

dari Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Ketua Program Studi.  

c. Mahasiswa menyerahkan salinan KRS yang sudah divalidasi kepada 

BAAK  satu lembar dan dan TU  program studi satu lembar. 
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d. Khusus untuk mahasiswa  yang sebelumnya mengambil cuti, registrasi 

disertai dengan surat keterangan cuti pada semester sebelumnya dan surat 

keterangan aktif kembali dari semester berjalan. 

 

E. PEMBAYARAN UANG KULIAH 

Pembayaran uang kuliah di STIKes Respati dilakukan sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik. Pembayaran dilakukan 

secara nontunai menggunakan kode Virtual Acount (VA) yang dimiliki setiap 

mahasiswa. Prosedur pembayaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa membayar melalui Teller/ ATM/ fasilitas bank yang tersedia 

sesuai jenis pembayaran dan petunjuk pembayaran menggunakan kode 

Virtual Account (VA) yang terdiri atas (5) digit kode bank rekanan+(1) digit 

kode pembayaran+ (10) digit NPM mahasiswa 

Contoh : 8926110200090099  

Keterangan: 

                 89261 adalah kode bank mandiri 

                  1 adalah kode bayar untuk biaya semester 

0200090099 adalah NPM mahasiswa D.III Kebidanan     

Khusus pembayaran di luar bank rekanan ditambahkan kode bank Mandiri 

sebelum kode VA. Adapun kode bank mandiri adalah 008  

Contoh : 008892610200090099 

2. Setelah berhasil melakukan pembayaran mahasiswa menyimpan bukti 

pembayaran dan menyerahkan ke bagian keuangan untuk ditukarkan dengan 

kwitansi pembayaran  

3. Bagian keuangan memeriksa bukti pembayaran dari bank kemudian 

menginput ke data histori mahasiswa sesuai kode pembayaran VA 

4. Bagian keuangan mencetak kwitansi pembayaran, melakukan pengesahan 

kemudian menyerahkan kwitansi yang telah disahkan kepada mahasiswa. 
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BAB III 

SISTEM PENDIDIKAN DAN PERATURAN AKADEMIK 

 

A. DASAR HUKUM 

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan berdasarkan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: 

1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

4.  Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

5.  Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi. 

6.  Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan  

Penyelenggaraan Pendidikan. 

7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000 Tentang 

Penyusunan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar sebagai pengganti Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional N. 056/U/1994 Tentang Kurikulum Nasional. 

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 056/U/2002 Tentang 

Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 

 

B. TAHUN AKADEMIK 

Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan 

September. Tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing 

terdiri dari 16 minggu termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS). Semester ganjil dimulai bulan September sampai 

dengan Februari tahun berikutnya, dan semester genap dimulai Maret sampai 

dengan Agustus.  
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C. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

1. Kegiatan Akademik 

Kegiatan Akademik dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran teori, 

praktikum, praktik, dan praktik lapangan. Teori yang diberikan dalam proses 

pembelajaran dalam bentuk mata kuliah. Beban mata kuliah dinyatakan dalam 

Satuan Kredit Semester (SKS). Berdasarkan pasal 17 Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015, perhitungan 1 SKS pada bentuk 

pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup : 

a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester 

b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit perminggu per 

semester 

c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu persemester 

Pengertian 1 SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk 

pembelajaran lain yang sejenis mencakup : 

a. Kegiatan belajar tatap muka 100 menit perminggu per semester 

b. Kegiatan belajar mandiri 70 menit perminggu per semester 

Pengertian 1 SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, 

praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan atau 

bentuk pembelajarn lain yang setara adalah 170 menit perminggu 

persemester.Beban belajar mahasiswa adalah setara dengan 18 SKS sampai 

dengan 20 SKS per semester. Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 

dicatat di daftar kehadiran yang disediakan oleh BAAK. Mahasiswa dinyatakan 

mengikuti kegiatan pembelajaran apabila terbukti mengikuti minimal 80 % 

kehadiran. 

 

2. Matrikulasi 

Kegiatan matrikulasi diikuti oleh mahasiswa Program Studi Kebidanan 

lulusan SMA jurusan selain IPA. Kegiatan matrikulasi dilaksanakan dalam 8 kali 

tatap muka, diselenggarakan sebelum perkuliahan tahun ajaran baru berjalan. 

 

 

 



17 
 

3. Kartu Rencana Studi 

Kartu rencana studi (KRS) adalah lembaran berisikan rencana mata kuliah 

yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam satu semester. Rencana mata kuliah 

dalam satu semester ditetapkan dalam satu paket. Mahasiswa diharuskan 

mengikuti mata kuliah yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. 

Prosedur pengisian KRS adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengisi KRS di Sistem Informasi Akademik sesuai dengan 

matakuliah yang akan digelar. 

b. Mahasiswa membawa KRS yang telah di print ke Pembimbing Akademik 

untuk di konsultasikan dan dilakukan pengesahan. 

c. Mahasiswa memberikan 1 lembar KRS untuk Bagian Akademik dan 1 lembar 

KRS untuk Pembimbing Akademik dan 1 KRS untuk arsip mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

4. Pembimbing Akademik 

Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk dan diberikan 

tugas membimbing mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan tujuan untuk 

membantu mahasiswa mengatasi  masalah dan hambatan dalam mengiktui proses 

pembelajaran. Selain itu pembimbing akademik juga berperan sebagai 

penghubung orang tua mahasiswa dengan STIKes Respati Tasikmalaya, 

menginformasikan masalah yang dihadapi mahasiswa baik akademik maupun 

nonakademik yang dapat menghambat proses pembelajaran yang diikutinya. PA 

diangkat melalui Surat Keputusan Ketua STIKes Respati berdasarkan usulan dari 

Ketua Program Studi. 

 

5. Kartu Hasil Studi 

Setiap akhir semester mahasiswa akan mendapatkan Kartu Hasil Studi 

semester yang berisi nilai hasil studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan 

serta Indeks Prestasi yang dicapainya. KHS dapat digunakan oleh Pembimbing 

Akademik untuk memantau perkembangan prestasi mahasiswa yang diasuhnya. 

KHS juga dapat dilihat oleh mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik. 
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6. Cuti akademik 

Cuti akademik adalah masa mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan karena 

alasan yang kuat dan dibenarkan oleh ketentuan di dalam pendidikan. Mahasiswa 

mengajukan cuti akademik kepada Ketua Program Studi terkait. Bila alasan untuk 

mengajukan cuti akademi kuat dan dapat diterima, Ketua  Progam Studi 

meneruskan permohonan  mahasiswa kepada Ketua STIKes. Keputusan cuti 

akademik ditetapkan oleh Ketua STIKes. Surat cuti akademik mahasiswa 

dipersiapkan oleh Kepala BAAK, dan ditanda tangani oleh Wakil ketua I atas 

nama Ketua STIKes, tembusan disampaikan kepada Waket II.  

Mahasiswa yang dapat mengajukan cuti akademik setelah mengikuti 

perkuliahan dua semester. Cuti akademik diambil maksimal 4 semester dengan 

ketentuan tidak dapat diambil 3 semester berturut-turut. Mahasiswa yang 

mengambil cuti akademik diwajibkan membayar Sumbangan Penyelenggaraan 

Pendidikan (SPP) setiap semester dalam masa cuti. Adapun syarat adminsitrasi 

cuti akademik adalah sebagai berikut: 

a. Bebas tunggakan keuangan 

b. Bebas pinjaman buku perpustakaan 

c. Bebas pinjaman alat laboratorium 

d. Surat pemohonan cuti  diketahui oleh orang tua/ wali mahasiswa 

 

7. Aktif Kuliah Kembali 

Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan cuti akademik harus menempuh 

prosedur sebagai berikut: 

a. Memberikan surat permohonan aktif kembali ke Ketua STIKes Respati 

melalui Prodi masing-masing disertai surat keterangan cuti di semester 

sebelumnya. 

b. Melengkapi persyaratan administrasi baik administrasi akademik maupun 

keuangan. 

c. Mendapatkan surat keterangan aktif kembali dari Bagian Akademik yang 

ditandatangani Wakil Ketua I atas nama ketua STIKes Respati Tasikmalaya, 

dan tembusan kepada WAKET II. 

d. Melakukan regristasi dan mengisi KRS di semester yang akan berjalan. 
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D. UJIAN DAN PENILAIAN 

1. Tujuan Ujian 

Penyelenggaraan ujian dimaksud untuk :  

1) Menilai apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan 

bahasan yang disajikan dalam kuliah.  

2) Sebagai umpan balik dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas hasil proses belajar mengajar. 

 

2. Pelaksanaan Ujian 

1) Pada pertengahan semester diadakan satu kali ujian tengah semester 

(UTS) dan pada akhir semester diadakan satu kali ujian akhir semester 

(UAS) untuk semua mata kuliah secara terjadwal.  

2) Nilai ujian yang telah masuk pada bagian akademik tidak dapat diralat 

atau diubah oleh dosen kecuali melalui mekanisme perbaikan atau 

remidial yang telah ditentukan. 

 

3. Ketentuan Penilaian Ujian 

Pedoman penilaian keberhasilan dinyatakan dalam bentuk huruf A, A-, 

B+, B, B-, C+, C, D, E. Nilai A dan A- berarti “Baik Sekali”. B+, B dan B- berarti 

“Baik”. C+ dan C berarti “Cukup”, D berarti “Kurang”, E berarti “Gagal”. 

Apabila mahasiswa tidak memperbaikinya nilai yang kosong dalam 1 minggu, 

maka nilai kosong secara otomatis akan berubah menjadi “E”. 

Tabel Penilaian 

NILAI BOBOT HURUF MUTU 

86-100 4 A 

80-85 3,7 A- 

75-79 3,4 B+ 

70-74 3 B 

65-69 2,7 B- 

60-64 2,4 C+ 

55-59 2 C 

45-54 1 D 

< 45 0 E 
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4. Persyaratan Peserta Ujian 

a. Mahasiswa yang terdaftar secara administrasi dan akademik pada semester 

tersebut.  

b. Tidak terkena sanksi akademik dan tidak habis masa studinya 

c. Paling sedikit mengikuti 80% dari pelaksanaan kuliah selama satu 

semester. 

d. Sudah dinyatakan dapat mengikuti ujian oleh bagian keuangan. 

 

5. Tata Tertib Pengawas Ujian 

a. Sepuluh menit sebelum ujian dimulai, pengawas ujian harus sudah 

berada di ruang ujian.  

b. Naskah soal ujian dibuka oleh seorang pengawas di depan peserta ujian 

dan dibagikan kepada peserta dalam keadaan tertutup (menghadap 

kebawah)  

c. Tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam jadwal ujian, aba-aba 

dimulainya ujian diberikan.  

d. Setelah lima menit berlangsung, daftar hadir diedarkan kepada 

mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani  

e. Pengawas ujian wajib memeriksa kelengkapan peserta ujian berupa :  

1) Bagi mahasiswa S1 kesehatan masyarakat wajib mengenakan 

pakaian putih polos dan celana/rok berwarna hitam (non jeans). 

2) Bagi mahasiswa D3 kebidanan wajib mengenakan pakaian putih 

biru, lengkap dengan atributnya.  

3) Peserta ujian wajib membawa KPU, dan KPU tersebut di periksa dan 

ditandatangani oleh pengawas ujian.  

4) Bagi peserta ujian yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas 

maka pengawas ujian wajib mengeluarkan peserta ujian dari ruangan 

ujian.  

f. Setelah waktu ujian selesai, pengawas harus segera mengumpulkan 

kertas ujian dari semua peserta.  

g. Setelah selesai penyelenggaraan ujian suatu mata kuliah, pengawas harus 

mengisi menandatangani Berita Acara Ujian dan Daftar Hadir Pengawas. 



21 
 

Semua berkas ujian harus diserahkan kepada penanggung jawab ujian, 

berupa :  

1) Seluruh kertas ujian mata kuliah yang baru diselenggarakan.  

2) Berita acara pelaksanaan ujian dan daftar hadir peserta ujian yang 

telah diisi. 

3) Pengawas ujian menyerahkan berkas tersebut ke penanggung jawab 

soaldengan Berita Acara Serah Terima. 

 

6. Tata Tertib Peserta Ujian 

a. Peserta ujian harus sudah berada di ruang ujian sepuluh menit sebelum 

ujian dimulai.  

b. Peserta harus menduduki kursi dan ruang yang ditentukan oleh panitia.  

c. Peserta ujian tidak diperkenankan membawa buku, catatan, kertas atau 

sejenisnya atau barang lain dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan 

untuk membantu penyelesaian soal ujian, kecuali perangkat alat tulis atau 

yang dibolehkan dan diumumkan oteh panitia.  

d. Peserta ujian harus membawa sendiri semua perangkat alat tulis,  tidak 

diperkenankan meminjam kepada sesama peserta pada saat ujian 

berlangsung.  

e. Peserta diharuskan membawa kartu peserta ujian (KPU). 

f. Peserta wajib menandatangani daftar hadir.  

g. Peserta ujian S1 kesehatan masyarakat wajib mengenakan pakaian putih 

dan celana/rok hitam (non jeans) dan mahasiswa D3 kebidanan wajib 

mengenakan seragam putih biru lengkap dengan atributnya. 

h. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang :  

1) Mengganggu ketenangan dan kelancaran penyelenggaraan ujian baik 

berupa tingkah laku, suara, gerak gerik dan lain-lain.  

2) Bekerja sama, meminta bantuan atau membantu sesama peserta ujian 

dalam bentuk dan cara apapun yang bertujuan untuk menyelesaikan 

soal ujian. 

3) Meninggalkan tempat duduk atau meninggalkan ruangan, kecuali 

dengan seijin pengawas.  
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i. Peserta ujian harus menjaga ketertiban, kebersihan ruangan dan 

lingkungan, tidak diperkenankan makan, minum dan merokok dalam 

ruang ujian.  

j. Peserta ujian harus patuh dan mengikuti petunjuk atau instruksi panitia 

ujian sehubungan dengan penyelenggaraan ujian.  

k. Jika peserta ingin memanggil pengawas cukup dengan kode mengetuk 

meja beberapa kali dan mengangkat tangan, jangan berbicara atau 

menimbulkan kegaduhan suasana ujian.  

l. Peserta ujian harus bertingkah laku yang sopan dan wajar sesuai dengan 

norma-norma sosial yang berlaku.  

m. Bagi mahasiswa yang mau mininggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian 

habis, dapat meninggalkan ruangan dengan seijin pengawas, kertas kerja 

harus ditaruh di atas meja/kursi dalam keadaan tertutup (menghadap ke 

bawah)  

n. Peserta ujian yang keluar ruang ujian lebih dari 10 menit maka dianggap 

selesai.  

o. Peserta ujian harus segera menghentikan pekerjaan pada saat pengawas 

memberi aba-aba bahwa ujian telah selesai, dan kemudian segera 

meninggalkan ruang ujian, kertas kerja harus ditaruh di atas meja dalam 

keadaan tertutup (menghadap ke bawah).  

 

7. Sanksi dan Pelanggaran Tata Tertib Ujian 

a. Bila terjadi peserta ujian melanggar tata tertib ujian, Panitia atau pengawas 

ujian tidak perlu menegur secara langsung kepada mahasiswa yang 

bersangkutan, kecuali bagi pelanggaran tata tertib yang dapat mengganggu 

kelancaran dan ketenangan ujian. Setiap pelanggaran akan dicatat dalam 

Berita Acara Penyelenggaraan Ujian secara lengkap dengan nama dan 

nomor mahasiswa serta bentuk pelanggarannya.  

b. Para peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi 

sebagai berikut :  

1) Bila peserta ujian mengadakan pelanggaran, panitia ujian dapat 

menentukan bahwa peserta yang bersangkutan dinyatakan hilang 

haknya sebagai peserta mata kuliah tersebut.  
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2) Jika pelanggaran memang sudah direncanakan sebelumnya baik 

sendiri atau bersama beberapa orang, atau yang bersifat sengaja 

membangkang petunjuk atau instruksi panitia, maka setelah 

diadakan sidang penyidikan oleh ketua dan dengan Keputusan 

Ketua, mahasiswa tersebut dapat dikenakan pemberhentian 

sementara (skorsing) selama satu semester atau lebih atau 

dikeluarkan dari STIKes Respati Tasikmalaya dengan tidak hormat. 

3) Bila peserta ujian tidak mengenakan baju sebagaimana tertulis dalam 

tata tertib peserta ujian atau tidak membawa KPU maka di keluarkan 

dari ruangan ujian. 

 

E. EVALUASI KEBERHASILAN MAHASISWA 

Keberhasilan studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). Evaluasi 

keberhasilan studi dilakukan pada tiap akhir semester, pada akhir tahun pertama, 

pada akhir tahun kedua, pada akhir program studi diploma, pada akhir program 

studi sarjana. Disamping itu evaluasi juga dilakukan pada akhir batas waktu 

masing-masing program studi. 

1. Evaluasi Keberhasilan Tahun Pertama 

Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai mahasiswa terdaftar pada 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati Tasikmalaya akan dilakukan evaluasi 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Apabila mahasiswa memiliki IPK di bawah 

2,75, maka mahasiswa tersebut akan diberikan pembinaan.  

 

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Pada Akhir Program 

a. Ujian akhir program studi dimaksudkan untuk mengevaluasi mahasiswa 

tingkat akhir terhadap kompetensi yang ditetapkan oleh program studi.  

b. Seorang mahasiswa dinyatakan telah selesai program studinya bila ia telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1) Menyelesaikan seluruh program yang telah ditentukan dalam 

kurikulum.  

2) Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 

2,75 (dua koma tujuh lima)  
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c. Seorang mahasiswa yang dinyatakan lulus seperti dimaksud di atas, 

mendapat predikat sesuai dengankeputusan menteri pendidikan Nasional  

nomor 323/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan 

tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai berikut: 

d. IPK 2,00 – 2,75 : memuaskan 

e. IPK 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan 

f. IPK 3,51 – 4,00 : dengan pujian 

 

3. Batas Waktu Studi 

Batas Studi Program Studi Diploma III Kebidanan sekurang-kurangnya 

adalah 6 semester dan selama-lamanya dapat ditempuh 10 semester. Batas Studi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat dapat ditempuh dalam waktu 8 semester 

atau selama-lamanya 14 semester.  

Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan 

batas waktu studi tersebut di atas, maka kepada mahasiswa tersebut akan 

diberikan Surat Keputusan (SK) Ketua yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan tidak bisa melanjutkan studinya di STIKes Respati Tasikmalaya dan 

dinyatakan Drop Out. 

 

4. Ijazah dan Transkrip 

Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran  

diberikan ijazah sebagai tanda bukti kelulusan, selain itu mahasiswa tersebut juga 

berhak mendapatkan transkrip nilai. Transkrip nilai merupakan lampiran dari 

ijazah yang mencantumkan semua mata kuliah yang telah diambil oleh seorang 

mahasiswa pada suatu jenjang studi tertentu selama belajar pada program yang 

dipilihnya lengkap dengan nilai dan indeks prestasi yang diperoleh. 

 

5. Sanksi Akademik 

Tertib proses penyelenggaraan pendidikan adalah syarat mutlak untuk 

menciptakan suasana belajar yang baik dan untuk menjamin tercapainya mutu 

pendidikan. Tertib proses pendidikan wajib dijaga dan diusahakan terus 
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peningkatannya. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan wajib mentaati 

semua akademik serta administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus.  

Terhadap semua pelanggaran, baik pelanggaran ketertiban kampus, 

maupun pelanggaran administrasi dan akademik dapat dikenakan sanksi akademik 

sesuai dengan kode etik yang berlaku di STIKes Respati. Sanksi akademik adalah 

dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran 

ketertiban kampus mapun pelangaran administrasi dan akademik. Sankasi 

akademik dapat dikenakan atas perbuatan:  

a. Ketetapan atau pernyataan dengan sengaja tidak benar yang ditulis dalam 

formulir biodata akan dikenakan teguran lisan maupun tulisan  

b. Dengan sengaja memalsukan dokumen atau berkas pendaftaran dikenakan 

sanksi teguran atau drop out.   

c. Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib ujian atau melakukan kecurangan 

akan dikenakan sanksi :    

1) Teguran  

2) Tidak diperbolehkan mengikuti ujian.  

3) Ujian dibatalkan dan mendapat nilai E.  

d. Pemalsuan akademik seperti pencontekan, jiplakan skripsi/ KTI, dan lain 

sebagainya dan semua bentuk kecurangan akademik baik yang dilakukan 

dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam ujian dikenakan sanksi 

Pembatalan Ujian yang sedang diikuti. 

e. Semua pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau yang merusak 

kehidupan kampus akan dikenakan tindakan:  

a. Skorsing atau larangan mengikuti kegiatan akademik.  

b. Diserahkan pada yang berwajib.  

c. Dikeluarkan dari STIKes Respati. 

 

D. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING  

Pada masa pandami Covid-19 ini, pelaksanaan pembalajaran daring di 

STIKes Respati adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap dosen, 

sekaligus mengikuti edaran yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Pembelajaran daring yang diselenggarakan adalah pembelajaran 
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pada setiap mata kuliah teori. Sedangkan mata kuliah praktik sedapat mungkin 

tetap dilakukan secara daring, namun jika menyangkut kelulusan dan kompetensi 

mahasiswa yang tidak dapat dilaksanakan secara daring maka kegiatan tersebut 

dapat diselenggarakan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan 

mahasiswa, dosen dan karyawan. 

1. Pembelajaran Teori 

a. Proses 

Proses pembelajaran teori yang dilakukan dosen adalah sebagai berikut. 

1) Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bahan kajian dan 

urutan materi 

2) perkuliahan yang terdapat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

mata kuliah 

3) Dosen memastikan bahwa mahasiswa sudah login dengan melihat presensi 

mahasiswa 

4) Dosen memulai perkuliahan dengan mengetikkan atau mengucapkan 

salam kepada para mahasiswa. 

5) Dosen menyajikan materi perkuliahan dengan memperhatikan 

karakteristik proses 

6) pembelajaran yang mencakup interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, ematik, efektif, kolaboratif dan berpusat padamahasiswa. 

7) Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, 

mengerjakan latihan, melakukan interaksi multi arah dalam proses 

pemberlajaran. 

8) Dosen memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa. 

9) Dosen memberikan pengantar atau informasi singkat mengenai materi 

perkuliahan untuk pertemuan berikutnya. 

10) Dosen menutup perkuliahan dengan mengucapkan (mengetik) salam dan 

sampai jumpa pada pertemuan mata kuliah berikutnya. 

11) Dosen meninggalkan meeting room dan menyimpan/foto bukti 

pembelajaran dengan mahasiswa. 

12) Dosen mengisi absen pembelajaran secara online melalui google form 

yang telah disiapkan  
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13) Proses pembelajaran yang di lalui mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 

b. Tata Tertib 

1) Dosen 

a) Dosen wajib mengupload Rencana Perkuliahan Semester (RPS) melalui 

grup WA mata kuliah atau aplikasi pembelajaran yang digunakan paling 

lambat 1 (satu) hari sebelum perkulihan dimulai. . Hal ini dilakukan agar 

mahasiswa bisa mempersiapkan diri mengikuti perkulihan secara 

maksimal. 

b) Dosen wajib mengupload (memposting) materi perkuliahan yang akan 

diajarkan melalui grup WA mata kuliah atau aplikasi pembelajaran yang 

digunakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum materi tersebut diajarkan. 

Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa mempersiapkan diri mengikuti 

perkulihan secara maksimal. 

c) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan sesuai dengan perkuliahan yang 

sudah ditetapkan. 

d) Dosen wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika pembelajaran. 

e) Dosen wajib melayani pertanyaan mahasiswa yang berhubungan dengan 

materi perkuliahan. 

f) Dosen wajib mendokumentasikan (foto) bukti perkuliahan. 

g) Dosen wajib mengisi formulir absensi melalui link google form yang 

dikeluarkan BAAK. 

h) Dosen wajib mengisi formulir pemantauan proses perkuliahan daring jika 

dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring. 

 

2) Mahasiswa 

a) Mahasiswa wajib mengikuti proses perkuliahan sampai selesai sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b) Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika pembelajaran. 

c) Mahasiswa wajib menyatakan kehadiran diawal pertemuan dan akan 

direkap oleh PJ Mata kuliah. 
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d) Mahasiswa bertanggung jawab terhadap pemenuhan capaian pembelajaran 

setiap mata kuliah yang diikuti. 

e) Mahasiswa turut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan 

pelaksanaan proses perkuliahan daring. 

f) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain saat mengikuti 

perkuliahan, kecuali atas persetujuan dosen. 

 

3) Pengelola (program studi, dan BAAK) 

a) BAAK menyediakan link google form absensi pertemuan dan berita 

acara mata kuliah 

b) Pengelola bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan 

perkuliahan 

c) Pengelola wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses 

pembelajaran daring untuk setiap mata kuliah. 

d) Pengelola wajib mengisi formulir audit mutu akademik jika audit mutu 

dilakukan oleh universitas melalui Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu (LP2M). 

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 

(online), baik dalam bentuk kuis, tugas, karya mandiri maupun kelompok, ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. UTS dan UAS dilaksanakan secara 

online, dikelola langsung oleh dosen pegampu mata kuliah, dan dilaksanakan 

sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bagian Akademik. 

Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun 

kelompok. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan oleh program 

studi pada akhir semester dan selanjutnya dilaksanakan audit mutu secara online 

oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal ((LPMI)  untuk memastikan pencapaian 

standar mutu pendidikan.  
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2. Pembelajaran Praktik/ Praktikum 

Ketua program studi hanya dapat memberikan ijin aktivitas mahasiswa 

secara luring untuk kegiatan yang terpaksa dan harus dilakukan secara Luar 

Jaringan (Luring). Adapun kegiatan tersebut antara lain:  penelitian tugas akhir 

dan praktikum  yang hanya dapat dilakukan di laboratorium, Ijin aktivitas 

mahasiswa ini wajib memenuhi protokol kesehatan.  

Semua orang yang menggunakan laboratorium  harus saling menjaga, 

melindungi dan memantau satu dan lainnya serta memastikan setiap saat tidak 

terjadi situasi 3C (Closed spaces (ruang tertutup), Crowded places (tempat 

kerumunan), dan  Close contact situation (situasi berdekatan). Bila dalam satu 

rombongan kegiatan ternyata terdapat orang yang positif COVID-19 (memeiliki 

gejala ataupun tidak), maka seluruh rombongan kegiatan harus dilakukan test 

COVID-19 serta dilakukan tindakan medis sesuai protokol. 

Setiap orang membawa bekal makan dan peralatan makan sendiri dan tidak 

dimakan bersama-sama. Peralatan laboratorium yang digunakan bersama harus 

dipastikan telah disterilkan sebelum digunakan orang lain. Alternatifnya seluruh 

peserta menggunakan sarung tangan latex (disposable) dan setelah selesai 

penelitian/ praktikum, cuci tangan dengan sabun sebelum keluar dari 

laboratorium.  

 

3. Pemantauan 

Penanggung jawab harian laboratorium bertugas memastikan terpenuhinya 

semua check list yang sudah disusun dan memantau terselenggaranya seluruh 

protokol yang ditetapkan. Apabila ada penyimpangan terhadap protokol atau 

terjadi kejadian di luar protokol harus melaporkan pada gugus tugas Covid-19 

atau pada program studi. Penanggung jawab laboratorium dapat mengusulkan 

perbaikan protokol berdasar kondisi yang dijumpai di tempat yang menjadi 

tanggung jawabnya.  
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BAB IV 

PELAYANAN ADMINISTRASI  AKADEMIK,  

PROGRAM STUDI, PERPUSTAKAAN DAN 

LABORATORIUM 

 

A. AKADEMIK, KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 

1. Pembuatan Kartu Mahasiswa 

Kartu mahasiswa dibuat pada saat mahasiswa terdaftar pada STIKes Respati 

Tasikmalaya. Bagi mahasiswa lama yang kehilangan kartu mahasiswanya dapat 

mengajukan pembuatan kembali, sesuai dengan aturan yang ditetapkan.  

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dikelola oleh bagian umum STIKes Respati 

Tasikmalaya dengan syarat sebagai berikut : 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di STIkes Respati Tasikmalaya 

b. Menyerahkan biadata 

c. Menyerahkan pas foto terbaru 3 x 4 dengan latar biru sebanyak 1 lembar 

Kartu dapat diambil minimal 1 bulan dan maksimal 6 Bulan setelah 

pendaftaran.  Kartu mahasiswa berlaku hingga mahasiswa menyelesaikan kuliah 

di STIKes Respati Tasikmalaya.  

 

2. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai 

Prosedur Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai: 

a. Alumni menyerahkan foto copy ijazah/transkip nilai maksimal sebanyak 10 

(sepuluh) lembar beserta ijazah/transkrip asli ke bagian akademik.  

b. Bagian Akademik mengecek keabsahan ijazah/transkrip asli tersebut yang 

dibawa alumni secara langsung.  

c. Membayar biaya legalisir ijazah dan transkrip nilai dikenakan biaya tetap 

untuk jumlah maksimal 10 (Sepuluh) lembar ijazah dan 10 (sepuluh) lembar 

transkrip nilai sebesar Rp. 50.000. 

d. Alumni dapat mengambil ijazah/transkip nilai yang telah dilegalisir di bagian 

akademik maksimal 3 hari setelah permohonan legalisir.  
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3. Permohonan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif 

Permohonan ini hanya dapat diajukan untuk mahasiswa yang terdaftar di 

semester berjalan. Mahasiswa dapat menghubungi bagian akademik dengan 

menyerahkan foto copy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku. Mahasiswa 

mengisikan formulir permintaan surat keterangan aktif kuliah. Surat Keterangan 

tersebut dapat diambil pada Bagian Akademik setelah 3 (tiga) hari dari 

permohonan.  

 

4. Permohonan Ujian Susulan 

Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang berhak mengikuti 

ujian tengah/akhir semester namun tidak dapat mengikuti ujian dikarenakan 

kondisi yang telah ditentukan sebagai berikut:  

a. Menderita sakit yang mengakibatkan dirawat (opname) dirumah sakit dengan 

menunjukkan bukti surat keterangan dokter.  

b. Pihak keluarga (kakek/nenek/orang tua/saudara kandung) ada yang meninggal 

dan menginformasikan ke bagian administrasi.  

c. Belum memenuhi syarat administrasi keuangan 

d. Melanggar tata tertib ujian.  

Prosedur yang harus ditempuh untuk ujian susulan sebagai berikiut : 

a. Mahasiswa mendaftar ke Bagian Akademik dengan menyerahkan surat 

permohonan ujian susulan ke bagian akademik.  

b. Mahasiswa mengisi formulir ujian susulan dengan melampirkan surat 

keterangan yang asli (surat opname dari Rumah Sakit/Dokter) ke bagian 

akademik paling lambat 1(satu) hari setelah ujian tengah/akhir semester 

berakhir. 

c. Ujian susulan akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan oleh bagian administrasi akademik.  

d. Mahasiswa membayar registrasi ujian susulan 

e. Mahasiswa mendapatkan kartu ujian susulan untuk UTS/UAS 

Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian utama maupaun ujian 

susulan yang ditetapkan akademik maka dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah 

tersebut.  
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5. Pengambilan Kartu Hasil Studi Mahasiswa 

Kartu Hasil Ujian (KHS) dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan (bersamaan dengan KRS semester berikutnya ) di bagian akademik 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

 

6. Tugas Akhir, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah dan Kerja Praktek 

Semua hal yang berhubungan dengan tugas akhir, skripsi, karya tulis ilmiah 

dan kerja praktek dapat dilihat pada buku panduan tugas akhir, skripsi, karya tulis 

ilmiah dan kerja praktek. 

 

B. PERPUSTAKAAN DAN LABORATORIUM 

Semua ketentuan yang terkait dengan Perpustakaan dan Laboratorium 

diatur di Perpustakaan dan Laboratorium yang dituangkan dalam peraturan 

Perpustakaan dan Laboratorium. 
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BAB V 

PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM 

 

STIKes Respati Tasikmalaya menyelenggarakan Program Studi Diploma 

III Kebidanan dan S1 Kesehatan Masyarakat. Berikut penjelasan rinci tentang 

kedua Program Studi tersebut. 

 

A. Program Studi Diploma III Kebidanan 

1. Visi 

Menjadi  Program Studi Diploma III Kebidanan unggul dalam 

mengelola kesehatan ibu dan anak berbasis komunitas pada tahun 2027 

yang menghasilkan Ahli Madya Kebidanan profesional, religius, 

kreatif, mandiri dan berdaya saing global. 

 

2. Misi  

a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan ahli madya 

kebidanan yang memiliki kompetensi profesional dalam 

melaksanakan pengelolaan kesehatan ibu dan anak berbasis 

komunitas yang religius, kreatif, mandiri dan berdaya saing global. 

b. Menyelenggarakan penelitian yang  unggul, inovatif dan 

implementatif dalam pengembangan ilmu kebidanan. 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang  unggul, inovatif 

dan implementatif sesuai dengan bidang ilmu kebidanan dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan  anak. 

d. Mengembangkan sumber daya manusia profesional di Program 

Studi Diploma III Kebidanan melalui pendidikan yang mendukung 

pelaksanaan kebidanan komunitas. 

e. Mengembangkan organisasi program studi dalam merespon 

berbagai perkembangan dunia kebidanan. 

f. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, 

guna berperan serta mendukung pembangunan kesehatan ibu dan 

anak. 
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3. Tujuan Program Studi Kebidanan 

a. Tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan 

kebidanan yang profesional, religius, kretaif dan berdaya saing global.  

b. Menghasilkan produk penelitian yang inovatif dan implementatif 

dalam pengembangan ilmu kebidanan. 

c. Menghasilkan produk pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan 

implementatif yang bisa meningkatkan derajat kesehatan ibu dan 

anak. 

d. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola program 

studi secara profesional. 

e. Terciptanya budaya organisasi yang kondusif, adaptif dan responsif 

terhadap perkembangan dunia kebidanan. 

f. Tercapainya kerjasama baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional. 

 

4. Sasaran Program Studi Kebidanan 

Agar semua tujuan program studi kebidanan bisa tercapai, maka ditetapkan 

beberapa sasaran sebagai berikut:  

a. Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang memiliki 

kompetensi tinggi 

b. Tercapainya mutu pelayanan akademik dan kemahasiswaan. 

c. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

manusia yang profesional. 

d. Tercapainya mutu sarana dan prasarana yang memadai serta sistem 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

e. Tercapainya mutu penelitian inovatif yang berkontribusi pada ilmu 

pengetahuan. 

f. Tercapainya mutu pengbdian masyarakat inovatif yang berbasis pada 

penyelesaian masalah kesehatan ibu dan anak. 

g. Terciptanya sistem manajemen dan tata kelola program studi yang 

baik. 
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h. Tercapainya kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

5. Kompetensi/Profil Lulusan 

Lulusan Program Studi DIII Kebidanan STIKes Respati sebagai 

pemberi asuhan kebidanan  (care provider) yang berperan sebagai pemberi 

asuhan kebidanan  pada masa kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, 

nifas, KB, bayi dan balita pada kondisi normal, melakukan deteksi dini 

dan penanganan awal kegawatdaruratan sesuai standar operasional 

prosedur (SOP) dan kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan 

serta mampu mengelola kebidanan komunitas. 

 

6. Mata Kuliah 

Berdasarkan kompetensi seperti dikemukakan di atas, mata kuliah 

(dengan beban studi dalam kelompok mata kuliah)  yang dibahas dan 

dipraktikkan dalam proses pembelajaran  adalah sebagai berikut: 

 
KODE 

KOMPETENSI 

KODE 

MATA 

KULIAH KURIKULUM 2020/2021  SKS 

T P K 

  Semester I     

MKI 2101 Pancasila   2 2 0 0 

MKP 2101 Farmakologi 2 1 1 0 

MKK 2101 Komunikasi Teurapetik  2 1 1 0 

MKP 2102 Anatomi dan Fisiologi  3 2 1 0 

MKI 2102 Agama 2 1 1 0 

MKP 2103 Konsep Kebidanan  3 2 1 0 

MKP 2104 

Keterampilan Dasar 

Praktik Kebidanan  3 1 2 0 

MKK 2102 Soft Skill 2 1 1 0 

MKI 2103 Bahasa Indonesia 2 1 1 0 

  Jumlah SKS 21 12 9 0 

  Semester II         

MKI 2204 Kewarganegaraan 2 2 0 0 

MKP 2205 Kesehatan Reproduksi 2 1 1 0 

MKP 2206 

Pengantar Asuhan 

Kebidanan  5 3 2 0 

MKP 2207 

Asuhan Kebidanan 

Kehamilan 5 2 3 0 
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KODE 

KOMPETENSI 

KODE 

MATA 

KULIAH KURIKULUM 2020/2021  SKS 

T P K 

MKP 2208 

Etika dan hukum 

Kesehatan 2 1 1 0 

MKP 2209 

Keterampilan Klinik 

Praktik kebidanan 4 0 0 4 

  Jumlah SKS 20 9 7 4 

  Semester III         

MKP 2310 

Asuhan kebidanan 

persalinan dan BBL 5 2 3 0 

MKP 2311 

Asuhan kebidanan pasca 

persalinan dan menyusui 3 1 2 0 

MKP 2312 

Asuhan kebidanan 

neonatus, bayi dan balita 4 2 2 0 

MKK 2303 

Tekhnologi Informasi 

Kebidanan 2 1 1 0 

MKP 2313 

Aspek Sosial Budaya 

Kesehatan 2 1 1 0 

MKP 2314 

Pelayanan Keluarga 

Berencana 3 1 2 0 

MKK 2304 English for midwifery 2 1 1 0 

  Jumlah SKS 21 9 12 0 

  Semester IV         

MKP 2415 

Gawat Darurat Maternal 

Neonatal 2 1 1 0 

MKP 2416 

Komunikasi dalam 

Praktik Kebidanan 3 1 2 0 

MKP 2417 Dokumentasi Kebidanan 2 1 1 0 

MKK 2405 MTBS 2 1 1 0 

MKP 2418 Kebidanan Komunitas 4 3 1 0 

MKP 2419 

Praktik Klinik Kebidanan 

I 6 0 0 6 

  Jumlah SKS 19 7 6 6 

  Semester V         

MKK 2506 

Pemantaaun Wilayah 

Setempat (PWS) 2 1 1 0 

MKK 2507 

Pemberdayaan 

Masyarakat 2 1 1 0 

MKP 2520 

Praktek Kebidanan 

Komunitas 4 0 0 4 

MKP 2521 

Praktik Klinik Kebidanan 

II  10 0 0 10 

  Jumlah SKS 18 2 2 14 

  Semester VI         

MKP 2622 

Praktik Klinik Kebidanan 

III 8 0 0 8 
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KODE 

KOMPETENSI 

KODE 

MATA 

KULIAH KURIKULUM 2020/2021  SKS 

T P K 

MKP 2623 Laporan Tugas Akhir 3 0 0 3 

MKK 2608 

Ujian Akhir Program 

(UAP) 0 0 0 0 

  Jumlah SKS 11 0 0 11 

    110 39 36 35 

 

B.   Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat 

1. Visi 

Menjadi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat unggul di tingkat 

Nasional tahun 2027, yang menghasilkan Sarjana Kesehatan 

Masyarakat profesional, religius, kreatif, mandiri, dan berdaya saing 

tinggi. 

 

2. Misi  

Misi Program S1 Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan Sarjana 

Kesehatan Masyarakat yang memiliki kompetensi profesional, 

religius, mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi 

b. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dan implementatif di 

bidang Kesehatan Masyarakat 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang unggul dan 

implementatif guna meningkatkan kesehatan masyarakat 

d. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di 

Program Studi Kesehatan Masyarakat 

e. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang menunjang 

proses pembelajaran di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat 

f. Meningkatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

IPTEK di bidang Kesehatan Masyarakat  

g. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait 

yang mendukung perkembangan bidang Kesehatan Masyarakat 
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3. Tujuan 

Secara umum, tujuan program ini adalah untuk menyelengarakan 

pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku 

yaitu menghasilkan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Adapun tujuan 

spesifik program studi adalah: 

a. Tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan 

lulusan tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, religius, 

kretaif dan berdaya saing tinggi, serta kompeten dalam: 

1) Melakukan kajian dan analisis situasi (analysis and assessement 

skills) 

2) Mengembangkan kebijakan dan Perencanaan Program (policy 

development and program planing skills) 

3) Berkomunikasi secara efektif (communication skills) 

4) Memahami budaya lokal (cultural competency skills/local 

wisdom) 

5) Melakukan pemberdayaan masyarakat (community dimensions of 

practice) 

6) Memahami dasar ilmu kesehatan masyarakat (basic public health 

science) 

7) Merencanakan dan mengelola sumber dana (financial Planning 

and management skills) 

8) Memimpin  dan berfikir sistem (leadership and system thinking 

skills) 

b. Menghasilkan produk penelitian yang inovatif dan implementatif 

dalam pengembangan ilmu kesehatan. 

c. Menghasilkan produk pengabdian pada masyarakat yang inovatif 

dan implementatif yang bisa meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

d. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola 

manajemen akademik secara profesional 

e. Terciptanya budaya organisasi yang kondusif, adaptif dan responsif 

terhadap perkembangan penyelenggaraan Tri dharma PT 
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f. Tercapainya kerjasama baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional 

 

4. Sasaran 

Berikut sasaran Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat: 

a. Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang memiliki 

kompetensi tinggi 

b. Tercapainya mutu pelayanan akademik dan kemahasiswaan 

c. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

manusia yang profesional 

d. Tercapainya mutu sarana dan prasarana yang memadai serta sistem 

keuangan yang transparan dan akuntabel 

e. Tercapainya mutu penelitian inovatif yang berkontribusi pada ilmu 

pengetahuan 

f. Tercapainya mutu pengbdian masyarakat inovatif yang berbasis pada 

penyelesaian masalah kesehatan ibu dan anak 

g. Terciptanya sistem manajemen dan tata kelola program studi yang 

baik 

 

5. Profil Lulusan dan Kompetensi  

Profil lulusan Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat adalah 

“MIRACLE”: 

✓ Manager 

✓ Inovator 

✓ Researcher 

✓ Apprenticer 

✓ Communitarian 

✓ Leader 

✓ Educator 
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Kompetensi utama lulusan Program Studi S1 Kesehatan 

Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis situasi (analysis 

and assessement skills) 

b. Kemampuan untuk  mengembangkan kebijakan dan Perencanaan 

Program (policy development and program planing skills) 

c. Kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif 

(communication skills) 

d. Kemampuan untuk memahami budaya lokal (cultural competency 

skills/local wisdom) 

e. Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat 

(community dimensions of practice) 

f. Memahami dasar ilmu kesehatan masyarakat (basic public health 

science) 

g. Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana 

(financial Planning and management skills) 

h. Kemampuan untuk memimpin  dan berfikir sistem (leadership and 

system thinking skills) 

6. Mata Kuliah (KURIKULUM TA 2020/2021 ) 

Berdasarkan kompetensi seperti dikemukakan di atas, distribusi 

mata kuliah dalam proses pembelajaran di Program Studi S1 Kesehatan 

Masayarakat adalah sebagai berikut:  

No  Kode MK Nama Mata Kuliah   SKS T P Prk 

    SEMESTER I         

1 MKI 11101 Agama  3 2 1 0 

2 MKI 11102 
Dasar Ilmu Kesehatan 

Masyarakat  
2 2 0 0 

3 MKI 11103 Dasar Kependudukan  2 2 0 0 

4 MKI 11104 Bahasa Indonesia  3 2 1 0 

5 MKI 11214 Pendidikan Pancasila  2 2 0 0 

6 MKI 11211 Kewarganegaraan  2 2 0 0 

7 MKK 11108 Motivasi dan Inovasi  2 2 0 0 

8 MKI 11213 Bahasa Inggris  2 1 1 0 

    Jumlah  18 15 3 0 
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No  Kode MK Nama Mata Kuliah   SKS T P Prk 

  Kode MK SEMESTER II SKS T P  Prk  

1 MKI 11209 
Administrasi dan Kebijakan 

Kesehatan  
2 2 0 0 

2 MKI 12325 Farmakologi   2 2 0 0 

3 MKK 12321 Analisis Risiko Bencana  2 1 1 0 

4 MKI 11212 
Anatomi dan Fisiologi 

(Biomedik 1) 
3 2 1 0 

5 MKI 12429 
Dasar Promosi Kesehatan 

Masyarakat  
2 2 0 0 

6 MKI 12434 Dasar Kesehatan Reproduksi  2 2 0 0 

7 MKK 11216 Kesehatan Keluarga  2 1 1 0 

8 MKK 12326 Psikologi Kesehatan  2 2 0 0 

9 MKI 11218 Penulisan Ilmiah  2 1 1 0 

10 MKK 12328 Kesehatan Spiritual   2 2 0 0 

    Jumlah   21 17 4 0 

  Kode MK SEMESTER III SKS T P  Prk 

1 MKI 12319 Dasar Epidemilogi  2 2 0 0 

2 MKI 12320 
Dasar Ilmu Gizi Kesehatan 

masyarakat  
3 2 1 0 

3 MKK 13655 
Perencanaan dan 

Penanggulangan Bencana  
2 1 1 0 

4 MKI 12322 Dasar Kesehatan Lingkungan  2 2 0 0 

5 MKI 12323 
Dasar Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja  
2 2 0 0 

6 MKI 12324 Patologi  (biomedik 2) 3 2 1 0 

7 MKI 11210 Komunikasi kesehatan  2 1 1 0 

8 MKI 12432 Etika dan Hukum Kesehatan  2 2 0 0 

9 MKK 12327 
Organisasi  Manajemen  

Upaya  Kesehatan  
2 2 0 0 

10 MKI 12436 Biostatistik Deskriptif  2 1 1 0 

    Jumlah  22 17 5 0 

  Kode MK SEMESTER IV SKS T P  Prk 

1 MKK 13550 Metode Kontrasepsi  2 2 0 0 

2 MKI 12430 
Surveilans Kesehatan  

Masyarakat  
3 2 1 0 

3 MKI 12431 Analisis Kualitas lingkungan  2 1 1 0 

4 MKI 12433 Ekonomi Kesehatan  2 1 1 0 

5 MKI 12435 
Pengalaman Belajar Lapangan 

Terintergrasi (PBLT) I  
2 0 0 2 

6 MKK 12437 
Manajemen Bencana Berbasis 

Komunitas  
2 1 1 0 
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No  Kode MK Nama Mata Kuliah   SKS T P Prk 

7 MKK 12438 Higiene Perusahaan  2 1 1 0 

8 MKK 12439 Ekologi Pangan dan Gizi  2 2 0 0 

9 MKI 13544 
Pengembangan dan 

Pengorganisasian Masyarakat  
2 1 1 0 

10 MKI 11107 Sosio Antropologi Kesehatan  3 2 1 0 

    Jumlah  22 13 7 2 

  Kode MK SEMESTER V SKS T P  Prk 

1 MKI 13540 Biostatistik Inferensial  2 1 1 0 

2 MKI 13541 Promosi Kesehatan  2 1 1 0 

3 MKI 13542 
Perencanaan dan Evaluasi 

Kesehatan  
2 1 1 0 

4 MKK 13543 
Kesehatan Lingkungan 

Pemukiman  
2 1 1 0 

5 MKI 11217 Manajemen Bencana  2 2 0 0 

6 MKK 13546 AMDAL   2 1 1 0 

7 MKK 13657 
Kewirausahaan Pelayanan 

Kesehatan  
2 1 1 0 

8 MKI 13548 
Epidemiologi  Penyakit 

Menular   
2 2 0 0 

9 MKK 13549 
Ergonomi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja  
2 1 1 0 

10 MKI 13656 Sistem Informasi Kesehatan  2 1 1 0 

11 MKK 13659 Keamanan Pangan 2 2 0 0 

    Jumlah  22 14 8 0 

  Kode MK SEMESTER VI SKS T P  Prk  

1 MKI 14763 
Pengalaman Belajar Lapangan 

Terintegrasi (PBLT) II  
2 0 0 2 

2 MKI 13652 
Pembiayaan dan Penganggaran 

Kesehatan  
2 1 1 0 

3 MKI 13653 
Epidemiologi  Penyakit 

Nonmenular  
2 2 0 0 

4 MKI 13654 Metodologi Penelitian  3 2 1 0 

5 MKK 13658 

Perencanaan dan Evaluasi 

Promkes  di Pelayanan 

Kesehatan  

2 1 1 0 

6 MKK 14769 

Pertolongan Pertama Pada 

Gawat Darurat Bencana Multi 

Hazard   

2 1 1 0 

7 MKI 14762 Manajemen Data  2 1 1 0 

8 MKI 14766 
Kepemimpinan dan Berfikir 

Sistem Kesehatan Masyarakat 
2 1 1 0 



43 
 

No  Kode MK Nama Mata Kuliah   SKS T P Prk 

9 MKK 13651 
Manajemen Pelayanan 

Kesehatan Reproduksi* 
2 2 0 0 

10   Mata Kuliah Pilihan* 2 1 1 0 

  MKK 13660 
Manajemen Sistem Pelayanan 

Makanan Institusi  (pilihan)         

  MKK 13661 
Kesehatan Kerja Informal 

(Pilihan ) 
        

     Jumlah 21 12 7 2 

  Kode MK SEMESTER VII SKS T P  Prk 

1 MKK 14764 Manajemen Logistik Farmasi  2 1 1 0 

2 MKK 14765 
Teknologi Pengembangan 

Media   
2 1 1 0 

3 MKK 13545 Teknologi Pangan dan Gizi  2 1 1 0 

4 MKK 14767 
Epidemiologi Kesehatan 

Lingkungan  
2 2 0 0 

5 MKK 14768 
Manajemen Risiko Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja    
2 1 1 0 

6 MKK 13547 

Prinsip dan Standar Inti 

Kemanusiaan Tanggap Darurat 

Bencana  

2 1 1 0 

7 MKK 14770 Survei Cepat  2 1 1 0 

8 MKI 14873 
Pengalaman Belajar Lapangan 

Terintegrasi (PBLT) III  
2 0 0 2 

9   Mata kuliah pilihan 2 1 1 0 

  MKK 14771 Investigasi Wabah  (pilihan)*         

  MKK 14772 
Manajemen Sumber Daya 

Manusia (Pilihan)* 
        

    Jumlah  18 9 7 2 

  Kode MK SEMESTER VIII SKS T P  Prk  

1 MKI 14874 Skripsi  4 0 0 4 

    TOTAL  sks 148 97 41 10 

 Jumlah total SKS yang ditempuh adalah 148 SKS. 

 Keterangan: 

Warna Kelompok Mata Kuliah 

Jumlah 

MK 

Jumlah 

sks 

  Mata kuliah  inti 40 90 

  Mata kuliah wajib peminatan 21 42 

  Mata kuliah lokal  penunjang visi 3 6 

  Mata kuliah kekhususan (kebencanaan) 5 10 

Jumlah    69 148 
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C. Metodologi Pembelajaran 

1. Orientasi Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara dosen dan 

mahasiswa. Orientasi tersebut terfokus kepada kebutuhan mahasiswa   

(student oriented). Sebelum dosen memberikan kuliah atau bimbingan 

harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan mahasiswa atas materi 

atau bimbingan yang akan diberikan. Kemudian menganalisis 

kemampuan awal mahasiswa sebelum memasuki proses pembelajaran. 

Setiap dosen diharuskan menyusun silabus mata kuliah yang berisi 

tentang deskripsi, tujuan dan pokok bahasan dari mata kuliah yang akan 

dipelajari. Silabus ini diberikan kepada mahasiswa pada saat pertemuan 

pertama disetiap awal semester. Sebelum mengikuti pembelajaran, 

mahasiswa terlebih dahulu membaca silabus mata kuliah terkait. 

Dengan demikian, dosen dan mahasiswa sama-sama mengetahui tujuan 

pembelajaran dan materi dari mata setiap mata kuliah yang akan 

dipelajari di kelas. Kebutuhan mahasiswa akan materi yang  

disampaikan akan diketahui.  

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan di dalam kelas, di 

laboratorium dan di lahan praktik (unit pelayanan kesehatan) atau 

lapangan. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas disebut kuliah, di 

laboratorium disebut praktikum dan di lahan praktik adalah praktik 

lapangan. 

a. Kegiatan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan dilakukan di kelas dengan menggunakan 

media pembelajaran, baik LCD ataupun OHP. Metode pembelajaran 

yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan setiap materi 

perkuliahan dapat  menggunakan metode ceramah, diskusi, role play 

dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Metode pembelajaran yang 

diterapkan memotivasi mahasiswa berpartisipasi aktif dalam setiap 

proses pembelajaran, mahasiswa juga dilatih untuk mampu 
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mengemukakan pendapat dan menyampaikan ide ataupun gagasan 

dalam kegiatan diskusi di kelas ataupun melalui kegiatan presentasi 

terhadap tugas yang diberikan.  

b. Kegiatan Praktikum  

Praktikum adalah kegiatan pembelajaran di laboratorium. 

Bentuk kegiatan adalah simulasi atas praktik nyata yang dilakukan di 

lahan praktik. Tujuan praktikum adalah mahasiswa mendapatkan 

pengalaman nyata untuk mengasah keterampilan dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran untuk mata kuliah tertentu yang memiliki 

muatan praktikum.  

 Langkah kegiatan praktikum adalah sebagai berikut ini. 

1) Dosen terkait menyusun rencana kegiatan praktikum 

berisikan: 

a) Tujuan praktikum. 

b) Keterampilan mahasiswa yang diharapkan setelah 

menyelesaikan kegiatan praktikum. 

c) Kegiatan praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa. 

d) Sistem penilaian praktikum. 

e) Nilai batas kelulusan. 

2) Dosen mengajukan  rencana praktikum kepada Ketua 

Program Studi terkait. 

3) Ketua Program Studi memeriksa relevansi rencana dengan 

tujuan dan kompetensi yang akan dicapai serta beban studi 

materi mata kuliah terkait. 

4) Dosen mata kuliah terkait mensosialisasikan rencana kegiatan 

praktik dan ketentuan yang harus dipatuhi kepada mahasiswa.  

5) Praktikum dilaksanakan sesuai dengan panduan praktikum 

yang disediakan. Panduan praktikum adalah petunjuk 

pelaksanaan praktik di laboratorim berisikan antara lain 

tentang persyaratan administrasi dan akademik mahasiswa 

yang akan melakukan praktik, tata tertib yang harus dipatuhi, 

penggunaan fasilitas yang tersedia dan  serta sanksi bila 



46 
 

melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran. Kegiatan 

praktikum berada dalam bimbingan dan pengawasan 

langsung dosen terkait dibantu oleh petugas Laboratobrium.  

 

c. Kegiatan Praktik 

 Kegiatan praktik yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di lahan praktik yaitu di unit pelayanan 

kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, rumah  

bersalin dan di praktik bidan pribadi (Khusus untuk mahasiswa 

Program Studi Kebidanan). Tujuan praktik bagi  mahasiswa 

Kebidanan adalah untuk mendapat pengalaman nyata dalam 

melaksanakan  pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan 

sesuai dengan profesinya. Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat 

kegiatan praktik lapangan bertujuan agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman nyata dalam upaya pemecahan kesehatan masyarakat. 

STIKes Respati Tasikmalaya telah melakukan kerjasama dengan 

instansi yang digunakan sebaga lahan praktik yang tertuang dalam 

naskah kessaman atau MoU (memorandum of understanding). 

 Langkah yang dilakukan di dalam kegiatan praktik ini sebagai 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan praktik 

Penyusunan rencan ini tertuang dalam bentuk kerangka acuan, 

berpedoman kepada kurikulum, silabus dan garis perencanaan 

program pembelajaran serta ketentuan yang berlaku di STIKes. 

Rencana tersebut berisikan: 

a) Latar belakang praktik dilakukan. 

b) Tujuan praktik. 

c) Waktu dan tempat praktik  

d) Kegiatan/program praktik. 

e) Pengorganisasian kegiatan praktik. 

f) Sumber daya (termasuk anggaran biaya praktik). 
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 Rencana tersebut diajukan ke Ketua STIKes untuk 

mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, 

Ketua STIKes mengeluarkan surat keputusan penyelenggaraan 

praktik. 

2) Menyusun panduan praktik. 

    Tujuan panduan ini disusun adalah untuk menjadi pedoman 

bagi mahasiswa dan juga dosen dalam mengikuti kegiatan 

praktik agar tujuan tecapai sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Panduan ini berisikan antara lain sebagai berikut: 

a) Latar Belakang, tujuan dan sasaran praktik. 

b) Kegiatan praktik termasuk penjadwalannya. 

c) Peraturan praktik (pengisian daftar hadir, peminjaman alat, 

dan pemberian sanksi bila terjadi kesalahan). 

d) Pembimbingan dan pengawasan. 

e) Pencatatan dan pelaporan. 

f) Sistem penilaian. 

 Panduan diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua 

STIKes. 

3) Memeriksa persyaratan akademik dan administrasi mahasiswa  

Persyaratan akademik dan adminstrasi sama dengan persyaratan 

praktikum seperti dikemukakan di atas. Mahasiswa yang 

diperkenankan mengikuti kegiatan praktik apabila telah lulus 

mata kuliah prasyarat, dan telah membayar kewajiban 

administrasi biaya pendidikan (tidak ada tunggakan). 

4) Sosialisasi 

5) Sosialisasi kegiatan praktik dilakukan dengan memberikan 

informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik yang 

akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Buku panduan praktik juga 

disosialisasikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh 

STIKes. 

6) Penyerahan Mahasiswa 
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Ketua STIKes atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan 

mahasiswa secara resmi kepada pemimpin lahan praktik untuk 

selanjutnya mendapatkan bimbingan selama melaksanakan 

kegiatan praktik. 

7) Pelaksanaan Praktik 

 Sebelum pelaksanaan praktik dilakukan pemimpin lahan 

praktik atau pejabat yang ditunjuk menjelaskan tentang 

peraturan internal lahan praktik dan sanksinya bila mahasiswa 

melakukan kesalahan serta memberikan orientasi lapangan.  

 Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik dan 

mendapatkan bimbingan dari pembimbing lahan praktik dan dari 

pembimbing istitusi STIKes Respati. Setiap kegiatan yang 

dilakukan dicatat oleh mahasiswa dan dilaporkan kepada 

pembimbing. Mahasiswa juga harus mengisi daftar hadir. 

Mahasiswa selalu siap bila diselenggarakan responsi, diskusi 

atau seminar. Pada akhir kegiatan praktik dilakukan ujian.  

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan atas kerja sama antara 

STIKes Respati Tasikmalaya dengan lahan praktik melalui 

pembagian tugas yang jelas. STIKes bertanggung jawab atas 

administrasi dan pembiayaan kegiatan praktikum. Sedangkan 

lahan praktik bertanggung jawab atas kegiatan praktik dan 

penggunaan sarana dan prasarana lahan praktik. 

 

 

 

d. Kegiatan Praktik Lapangan 

 Praktik lapangan adalah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di wilayah tertentu misalnya di daerah pedesaan atau 

kelurahan. Praktik lapangan dilaksanakan atas persetujuan dari 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Kerjasama 

dilakukan dengan kepala Puskesmas dan Kepala Desa setempat  
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     Tujuan dilakukannya praktik lapangan ini adalah mahasiswa 

mendapat pengalaman melaksanakan kegiatan nyata dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  

 Langkah yang dilakukan di dalam kegiatan praktik ini 

sebagai adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan praktik lapangan. 

Rencana atau kerangka acuan  kegiatan praktik lapangan 

disusun sama seperti dikemukakan di atas. Rencana tersebut 

diajukan ke Ketua STIKes untuk mendapatkan persetujuan. 

Berdasarkan usulan tersebut Ketua STIKes mengeluarkan surat 

keputusan penyelenggaraan praktik. Berdasarkan Surat 

Keputusan tersebut kegiatan dilaksanakan. 

2) Menyusun panduan praktik. 

 Tujuan panduan ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi 

mahasiswa dan juga dosen dalam mengikuti kegiatan praktik 

lapangan agar tujuan tecapai sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. Sistematika isi panduan praktik lapangan ini sama 

dengan panduan praktik seperti dikemukakan sebelumnya. 

Panduan diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua 

STIKes. 

3) Memeriksa persyaratan akademik dan administrasi mahasiswa.  

 Persyaratan akademik dan adminstrasi sama dengan 

persyaratan praktikum  dan praktik sebelumnya. Mahasiswa 

yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi 

tidak diperkenankan mengikuti praktik lapangan. 

 

4) Sosialisasi 

 Sosialisasi kegiatan praktik dilakukan dengan cara 

menjelaskan isi panduan praktik disertai dengan contoh. 

Diharapkan sosialisasi panduan praktik tersebut mahasiswa 

dalam melaksanakan kegiatan praktiknya dengan benar dan 

tepat. 



50 
 

 

5) Penyerahan Mahasiswa 

 Dalam langkah ini secara resmi oleh Ketua STIKes atau 

pejabat yang ditunjuk menyerahkan mahasiswa kepada pihak 

lahan setempat untuk selanjutnya diberikan bimbingan dalam 

kegiatan praktik yang dilakukan oleh mahasiswa. 

6) Pelaksanaan  

 Kepala Puskesmas atau pimpinan lahan lainnya di dalam 

tahapan ini memberikan penjelasan tentang upaya kesehatan 

yang dilakukan di wilayah kerja serta kondisi dan permasalahan 

kesehatan masyarakat setempat. Mahasiswa melaksanakan 

kegiatan praktiknya sesuai dengan panduan yang telah 

disediakan. Dalam pelaksanaan kegiatan praktik tersebut 

mahasiswa memperhatikan budaya masyarakat setempat dan 

bertindak sebagai calon tenaga kesehatan yang menghormati hak 

masyarakat mendapatkan dan menentukan pelayanan kesehatan.   

 Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik dan 

mendapatkan bimbingan dari pembimbing institusi dan 

pembimbing lahan setempat. Setiap kegiatan yang dilakukan 

dicatat oleh mahasiswa dan dilaporkan kepada pembimbing. 

Mahasiswa juga harus mengisi daftar hadir. Mahasiswa selalu 

siap bila diselanggarakan responsi, diskusi atau seminar. Pada 

akhir praktik dilaksanakan ujian. 

 

e. Kuliah Perbaikan 

 Mahasiswa mengikuti kuliah perbaikan untuk mata kuliah 

tertentu bila nilai diperoleh adalah E atau D. Kuliah ini dilaksanakan 

pada semester pendek. Kuliah perbaikan ini disebut juga kuliah 

sementer pendek yang dilakukan selama 8 minggu. Waktu 

pelaksanaannya adalah dalam jeda waktu semester ganji ke genap 

atau genap ke ganjil. 
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Kuliah semester pendek ini diusulkan oleh Ketua Program Studi 

dengan menyajikan nilai mata kuliah dari mahasiswa yang terkait. 

Pertimbangan pembimbing akademik (dosen wali) diperhatikan 

sebelum pengambilan keputusan dilakukan terhadap mahasiswa 

yang diwajibkan mengikuti kuliah perbaikan tersebut. 
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BAB VI 

SUMBER DAYA 

A.  SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

1. Dosen 

Menurut  Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009, dosen adalah pendidik 

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. STIKes Respati  dalam 

menjalankan peran tri Dharma Perguruan Tinggi didukung oleh dosen tetap dan 

tidak tetap. 

a. Dosen Tetap 

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Respati, 

bekerja penuh waktu di lingkungan STIKes Respati.  Berikut adalah data dosen 

tetap di STIKes Respati. 

1) Dosen Tetap Program Studi Kebidanan , terdiri dari: 

a) Fenty Agustini, S.ST, M.Kes 

b) Tupriliany Danefi, S.ST, M.Kes 

c) Erwina Sumartini, S.ST., M.Keb 

d) Santi Susanti, S.SiT, M.Kes 

e) Lilis Lisnawati, S.ST, M.Keb 

f) Hapi Apriasih, S.ST, M.Kes 

g) Chanty Yunie HR, S.ST, M.Kes 

h) Annisa Rahmidini, S.ST, M.Keb 

2) Dosen Tetap Program Studi Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: 

a) Dadan Yogaswara, S.KM, MKM 

b) Hariyani Sulistiyoningsih, S.KM, MKM 

c) Sinta Fitiani, S.KM, MKM 

d) Drs. H. Muhammad Ade Yasin,M.Pd. , M.Kes 

e) Teni Supriyani, S.Si., M.K.M 

f) Wuri Ratna H, S.KM., M.Sc 

g) Isyeu Sriagustini, S.KM., M.KM 
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b. Dosen Tidak Tetap 

Selain memiliki dosen tetap, STIKes Respati juga memiliki dosen tidak tetap, 

yaitu dosen yang bekerja paruh waktu dalam menjalankan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan diangkat melalui Surat Keputusan Ketua STIKes Respati 

Tasikmalaya.  

 

2. Tenaga Pendukung 

Selain memiliki dosen tetap dan tidak tetap, STIKes Respati juga  memiliki 

sumber daya manusia lain yang mendukung langsung  pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan tinggi, yaitu tenaga kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, 

teknisi, serta laboran. Selain itu terdapat pula tenaga penunjang lain yang tidak 

berkaitan langsung dengan pelaksanaan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

tinggi, yaitu satpam dan cleaning service. Jenjang Pendidikan tenaga 

kependidikan dan penunjang beragam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing.  

 

B. SARANA PRASARANA 

1. Kampus 

Kegiatan perkuliahan di STIKes Respati Tasikmalaya dilaksanakan di 

kampus milik sendiri berlantai 3, nyaman dan representatif. Kampus terletak di Jl. 

Raya Singaparna Km. 11 Cikunir Tasikmalaya. 

2. Ruang Kuliah 

 STIKes Respati Tasikmalaya memiliki ruang perkuliahan yang representatif  

dengan ukuran 7 x 8 meter dan dilengkapi dengan penyejuk ruangan (AC), dan 

LCD Projektor sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Setiap kelas dapat  

menampung maksimal 40 orang mahasiswa.  

3. Aula 

Aula terletak di kampus STIKes Respati Tasikmalaya, dengan kapasitas aula 

ini bisa mencapai 400 orang. Aula ini merupakan Gedung serba guna  yang bisa 

digunakan sebagai arena olah raga (badminton maupun tenis meja) serta sebagai 

tempat perhelatan  akademik, seperti seminar, stadium general, dan juga wisuda. 
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4. Laboratorium 

STIKes Respati Tasikmalaya memiliki laboratoriun yang menunjang proses 

pembelajaran dan juga peneitian dan pengabdian masyarakat, yaitu:  

a. Laboratorium Dasar 

b. Laboratotium terpadu Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari: 

1. Laboratorium K3 

2. Laboratorium Epiemiologi 

3. Laboratorium Kesehatan Lingkungan 

4. Laboratorium Promkes 

c. Laboratorium kebidanan yang terdiri dari: 

1. Ruang OSCE 

2. Laboratorium Praktikum Mandiri Mahasiswa 

3. Laboratorium Demonstrasi 

4. Sentral alat 

5. Ruang Tumbuh Kembang Anak 

6. Pelayanan KB 

7.  Komunitas 

8.  Skill Lab Terpadu: 

- Ruang ANC 

- Ruang INC dan Neonatus 

d. Laboratorium Bahasa 

e. Laboratorium komputer 

5. Perpustakaan 

STIKes Respati Tasikmalaya memiliki perpustakaan yang terletak di lantai 

dua, dilengkapi berbagai jenis buku, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa 

Inggris.  Koleksi yang dimiliki berupa buku literatur, majalah, jurnal ilmiah, 

buletin, serta buku populer. 

Ruang Perpustakaan dilengkapi dengan kursi dan meja, rak buku, komputer, 

perpustakaan digital, CD Software, serta CD Pembelajaran, juga katalog berbasis 

komputer. Sejak tahun 2011 hingga saat ini perpustakaan STIKes Respati 

Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan system otomasi perpustakaan yaitu Senayan 

Library Management System (SLIMS). Adanya system ini dapat memberikan 
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kemudahan dalam memberikan pelayanan terhadap pemustaka, terutama dalam hal 

penelusuran koleksi dengan menggunakan online public acess catalogue (OPAC). 

Perpustakaan STIKes Respati juga sudah bekerja sama dengan Forum 

Perpustakaan Perguruan Tinggi wilayah Jawa Barat (FPPT), yang memungkinkan 

anggota perpustakaan dapat menggunakan fasilitas yang disediakan di 

perpustakaan perguruan tinggi lain di wilayah Jawa Barat yang tergabung dalam 

keanggotaan FPPT.  

6. Ruang Program Studi dan Ruang Dosen 

Ruang dosen menyatu dengan Ruang pengelola Program Studi. Setiap 

oramg dosen memiliki ruangan masing-masing sehingga dapat memberikan 

kenyamanan dalam bekerja.  

7. Mesjid 

STIKes Respati Tasikmalaya memiliki 1 buah Mesjid yang disediakan bagi 

mahasiswa, dosen, dan karyawan yang beragama Islam sebagai sarana untuk 

beribadah juga melakukan kajian keislaman. 

8. Fasilitas Olahraga 

 STIKes Respati memiliki sarana olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh 

mahasiswa, dosen  maupun staf.  Sarana olaharaga yang bisa digunakan diantaranya 

adalah tenis meja, badminton, voli ball, serta lapangan serba guna. 

9. Asrama 

STIKes Respati memiliki asrama yang khsusus diperuntukkan bagi 

mahasiswa D III Kebidanan tingkat I dan II. Adanya asrama membuat mahasiswa  

dapat lebih mudah mengakses kegiatan perkuliahan di kelas maupun praktikum 

lapangan,serta memudahkan akses untuk melakukan praktikum mandiri. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Panduan akademik ini merupakan rujukan utama dalam pengelolaan 

administrasi pembelajaran di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati 

sehingga memudahkan dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 
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Lampiran 1 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN 

 

Deskripsi Mata Kuliah 

No Semester I 

1 Pancasila   

Mata Kuliah Pancasila merupakan mata kuliah yang menjelaskan konsep 

dan nilai Pancasila dari berbagai sudut pandang meliputi landasan dan 

tujuan pendidikan pancasila, pancasila Mata Kuliah Pancasila merupakan 

mata kuliah yang menjelaskan konsep dan nilai Pancasila dari berbagai 

sudut pandang, yang diharapkan dengan mata kuliah ini, mahasiswa dapat 

memahami nilai-nilai pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

2 Farmakologi 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menerapkan prinsip 

– prinsip farmakologi dalam asuhan kebidanan.  

3 Komunikasi Teurapetik  

Mata kuliah ini menguraikan tentang teori dan konsep komunikasi umum 

dan komunikasi terapeutik dalam kebidanan serta penerapan komunikasi 

dalam asuhan kebidanan pada tahapan melaksanakan keterampilan dasar 

praktik kebidanan. 

4 Anatomi dan Fisiologi 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 

tentang anatomi tubuh manusia dan fisiologi terutama sistem reproduksi, 

baik wanita maupun pria.   

5 Agama 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, 

keterampilan peserta didik dalam memahami , menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai agama yang menyelaraskan penguasaan dalam 

ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni serta mendorong peserta didik untuk 

taat menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

memberikan layanan kebidanan serta menjadikan agama sebagai landasan 

etika, moral dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

6 Konsep Kebidanan  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan 

tentang bidan sebagai tenaga kesehatan dan kebidanan sebagai profesi.  

  
7 Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

keterampilan dasar dalam praktik klinik kebidanan.  
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8 Soft Skill 

Mata kuliah ini menguraikan konsep perilaku manusia, konsep perilaku 

kesehatan, serta atribut-atribut softskill seperti perilaku asertif dan 

bertanggung jawab, integritas, inisiatif dan motivasi, etika dalam pergaulan 

sehari-hari kerjasama dalam tim dan kepemimpinan serta memiliki jiwa 

kewirausahaan. Mata kuliah ini menitikberatkan pada pengembangan akan 

kepribadian setiap mahasiswa. 

9 Bahasa Indonesia 

Mata kuliah ini membahas tentang bahasa indonesia yang baik dan benar, 

meliputi ejaan dan tata bahasa yang tepat penggunaan bahasa indonesia 

dalam berkomunikasi yang baik dan benar serta penulisan makalah dan 

pembuatan laporan. 

 Semester II 

1 Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membekali peserta didik dengan pengetahuan dan 

kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan 

negara,serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi waga negara 

yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. 

2 Kesehatan Reproduksi 

Mata kuliah ini membahas tentang teori dan konsep kesehatan reproduksi 

secara umum, kesehatan wanita sepanjang daur/siklus kehidupannya yang 

meliputi sejarah, perkembangan wanita dalam aspek biologis, psikologis, 

sosiologis, dan spiritual, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender dan 

permasalahannya, indikator status kesehatan wanita, serta konsep dasar dan 

kebutuhan nutrisi. 

3 Pengantar Asuhan Kebidanan  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar yang setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 

adaftasi fisiologi dan Psikologi yang berkaitan dengan kehamilan, 

persalinan, pasca persalinan, dan menyusui, dan bayi baru lahir.  

  
4 Asuhan Kebidanan Kehamilan 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk 

memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan bantuan 

didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence-based 

dalam praktik antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen 

kebidanan dengan pokok-pokok bahasan faktor yang mempengaruhi 

kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, evidence based dalam asuhan 

kehamilan, keterampilan dasar dalam asuhan kehamilan, tanda bahaya 

kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawatdaruratan 

serta manajemen asuhan kehamilan. 

  
5 Etika dan hukum Kesehatan 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan 

tentang etika propesi dalam praktik kebidanan.  
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6 Keterampilan Klinik Praktik kebidanan 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

keterampilan klinik praktik kebidanan. 

 Semester III 

1 Asuhan kebidanan persalinan dan BBL 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan role 

play asuhan pada ibu bersalin pada phantom. Bahan kajian pada mata kuliah 

ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar 

ibu bersalin, evidence based dalam asuhan persalinan, keterampilan dasar 

dalam asuhan persalinan, tanda bahaya persalinan, deteksi dini komplikasi 

dan penanganan awal kegawatdaruratan pada persalinan dan BBL serta 

manajemen asuhan persalinan.  

2 Asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan role 

play asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui pada phantoom.  

3 Asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan role 

play asuhan pada neonatus, bayi dan balita.  

4 Tekhnologi Informasi Kebidanan 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 

mengaplikasikan teknologi informasi yang berkaitan dengan kesehatan Ibu 

dan Anak di lapangan. 

5 Aspek Sosial Budaya Kesehatan 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 

konsep dasar ilmu sosial dan ilmu tentang budaya, sosial budaya yang 

berkaitan dengan kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan laktasi, 

pengasuhan anak serta kesehatan reproduksi dan KB 

6 Pelayanan Keluarga Berencana 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

pelayanan KB. 

7 English for midwifery 

Mata kuliah ini membahas mengenai keterampilan yang harus dikuasai 

yaitu : tenses, listening skill, speaking skill, reading skill dan writing skill. 

Keterampilan tersebut diajarkan secara terpadu. Selain itu dipelajari aplikasi 

Bahasa Inggris dalam Kebidanan dan “English for Medical communication” 

 Semester IV 

1 Gawat Darurat Maternal Neonatal 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama yang setelah menyelesaikan mata 
kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep dan prinsip 
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penyelamatan dan BLS serta penanganan awal kegawatdaruratan maternal 

dan neonatal. 

2 Komunikasi dalam Praktik Kebidanan 

Mata kuliah ini menguraikan tentang teori dan konsep komunikasi umum 

dan komunikasi terapeutik dalam kebidanan serta penerapan komunikasi 

dalam asuhan kebidanan pada tahapan melaksanakan keterampilan dasar 

praktik kebidanan. 

3 Dokumentasi Kebidanan 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

pendokumentasian asuhan kebidanan dan pengelolaan dokumen. 

4 MTBS 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah institusional program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

pelayanan MTBS. 

5 Kebidanan Komunitas 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep 

kebidanan komunitas dan melakukan pengelolaan kebidanan komunitas 

6 Praktik Klinik Kebidanan I 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut yang merupakan aplikasi asuhan 

kebidanan kehamilan. Setelah selesai perkuliahan ini mahasiswa dapat 

melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal, melakukan deteksi 

dini, dan penanganan awal kegawatdaruratan dengan bimbingan penuh di 

fasilitas pelayanan kesehatan 

 Semester V 

1 Pemantaaun Wilayah Setempat (PWS) 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 

melaksanakan pengelolaan PWS KIA 

2 Pemberdayaan Masyarakat 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 

3 Praktek Kebidanan Komunitas 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut yang merupakan aplikasi pada 

asuhan kebidanan komunitas 

4 Praktik Klinik Kebidanan II  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut yang berfokus pada aplikasi dari 

asuhan kebidanan persalinan, pasca persalinan, neonatus normal, bayi dan 

balita serta deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan dengan 

bimbingan penuh di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk asuhan 

kebidanan kehamilan dengan bimbingan sewaktu di fasilitas pelayanan 

kesehatan 

 Semester VI 

1 Praktik Klinik Kebidanan III 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut yang merupakan  yang berfokus 

pada kesehatan perempuan dan pelayanan KB, serta gawatdarurat maternal 
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dan perinatal pada fasilitas PONEK dan PONED dengan bimbingan penuh 

termasuk masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, neonatus dan 

perencanaan keluarga 

2 Laporan Tugas Akhir 

Mata kuliah ini adalah  mata kuliah lanjut yang merupakan aplikasi 

keilmuan kebidanan yang telah didapatkan. Pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan pendekatan studi kasus. Penguasaan mahasiswa dievaluasi 

dengan penilaian proses bimbingan, presentasi hasil dan laporan hasil 

3 Ujian Akhir Program (UAP) 

Kegiatan ini merupakan evaluasi akhir mahasiswa yang merupakan evaluasi 

teori dan praktik dari semua mata kuliah inti kebidanan.  
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Lampiran 2 

 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

PROGRAM STUDI S-1 KESEHATAN MASYARAKAT  

 

No DESKRIPSI MATA KULIAH 

SEMESTER 1 

1 Agama 

Mata ajaran ini membahas mengenai ruang lingkup agama Islam, 

Tauhidullah, hakikat manusia, Kebutuhan manusia terhadap agama, hakikat 

Islam,  Al-Qur´an, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pandangan 

Islam, dan isu terbaru kesehatan serta kaitannya dengan hukum agama Islam 

2 Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat 

yang mencakup pengantar kesehatan masyarakat, “kepemimpinan kesuma” 

konteks peningkatan pendekatan epidemiologi, masalah kesehatan di 

masyarakat, statistik kesehatan, peran serta masyarakat dalam konteks 

peningkatan status kesehatan, indikator kesehatan masyarakat. 

3 Dasar Kependudukan 

Membahas definisi, teori dan ukuran-ukuran demografi, sumber data, sejarah 

perubahan/perkembangan penduduk, komponen demografi, masalah dan 

kebijakan kependudukan baik di Indonesia maupun di Negara lain. 

4 Bahasa Indonesia 

Mata kuliah Bahasa Indonesia berkenaan dengan hal ihwal pengetahuan 

kaidah bahasa Indonesia dan keterampilan berbahasa Indonesia. Isi pokok 

mata kuliah ini meliputi : (1) bahasa dan fungsi bahasa, (2) sejarah, 

perkembangan, kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia, (3) menulis 

makalah, (4) menulis hand out presentasi, (5) menulis paragraf, (6) proses 

pembuatan surat dinas, (7) teknik berbicara di muka umum.  

5 Pendidikan Pancasila 

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah, perkembangan, makna, serta 

relavansi Pancasila dalam kehidupan sebagai warga Negara dan kehidupan 

sehari-hari 

6 Kewarganegaraan 

Memahami pengertian hak asasi manusia, hak dan kewajiban sebagai warga 

Negara Indonesia konsep bela Negara, demokrasi, wawasan nusantara, 

ketahanan nasional, politik dan strategi nasional serta kesadaran nasional 

untuk meneruskan perjuangan bangsa dan berfikir komprehensif integral 

dalam rangka mengamankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara 

7 Motivasi dan Inovasi 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teori motivasi, menganalisis 

proses yang terjadi dalam motivasi dan bagaimana proses tersebut 

berlangsung, mengevaluasi hubungan motivasi dengan belajar dan perilaku, 

serta mengembangkan motivasi sampai pada tingkat optimal 

8 Bahasa Inggris 

Membahas tentang tata bahasa untuk menggunakan Bahasa Inggris praktis, 

cara menyimpulkan cerita, cara mengambil intisari suatu penulisan, 
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pembahasan topik kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kebiasaan 

hidup sehat, dan  kependudukan 

SEMESTER 2 

1 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep, dasar-dasar organisasi dan 

pelaksanaan administrasi organisasi kesehatan di Indonesia maupun di 

Negara lain serta membahas unsur pelayanan kesehatan dan Sistem 

Ketahanan Nasional. 

2 Farmakologi 

Membahas tentang pengertian, definisi, dan konsep-konsep tentang dasar-

dasar farmakologi, bagian obat, penggunaan obat, vaksin dan serum. 

Beberapa obat yang digunakan daam program pemberantasan penyakit 

menular, vitamin, penambahan darah dan obat keluarga berencana, NAPZA 

3 Analisis Risiko Bencana 

Membahas tentang manajemen risiko bencana, penilaian risiko bencana, 

model analisis risiko bencana, identifikasi komponen analisis risiko bencana, 

dan upaya pengurangan risiko bencana 

4 Anatomi dan Fisiologi (Biomedik I) 

Mempelajari struktur tubuh manusia yang terdiri dari jaringan-jaringan 

tubuh manusia membentuk organ-organ dan selajutnya membentuk sistem-

sistem dalam tubuh sesuai dengan fungsinya masing-masing. Membahas 

sistem kardiovaskuler, sistem limfe, sistem pernafasan, sistem pencernaan, 

sistem kemih kelamin, sistem persyarafan, sistem indera penglihatan dan 

pendengaran serta sistem kelenjar limfe, membahas mengenai fungsi organ-

organ, sistem tubuh manusia, cara kerja organ/sistem tubuh, dan cara 

pengaturan 

5 Dasar Promosi Kesehatan Masayarakat 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar promosi dan pendidikan 

kesehatan (sejarah promkes), sejarah, konsep dan prinsip promkes (program 

promosi kesehatan di indonesia), strategi promkes (kemitraan dan 

pemberdayaan), advokasi (konsep, strategi dan tehnik), teori dan perubahan 

perilaku kesehatan, dan determinan perilaku kesehatan 

6 Dasar Kesehatan Reproduksi 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, definisi, hak-hak 

reproduksi, dan ruang lingkup kesehatan reproduksi, konsep dasar gender, 

kesehatan ibu dan bayi/balita, remaja, dan lansia, serta pms dan dasar hiv/ 

AIDS 

7 Kesehatan Keluarga 

Mempelajari mengenai pilar program Indonesia sehat, prioritas program 

keluarga sehat, batasan keluarga sehat, indikator, dan tingkatan keluarga 

sehat, pendekatan life cycle. 

8 Psikologi Kesehatan 

Mata kuliah ini akan membahas mengenai kaitan psikologi dengan kesehatan 
masyarakat, fungsi psikis manusia, gaya hidup, stres dan kaitannya dengan 

kesehatan, serta menganalisa masalah kejiwaan, baik individu maupun sosial 

yang dapat mempengaruhi perilaku manusia di masyarakat. 
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9 Penulisan Ilmiah 

Hal yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi: perencanaan penulisan 

ilmiah, penelusuran kepustakaan, etika penulisan ilmiah, kerangka penulisan 

ilmiah, ejaan dan kalimat efektif, dan sistem perujukan serta  daftar pustaka 

10 Kesehatan Spiritual 

Mata kuliah ini membahas mengenai definisi, perkembangan Aspek 

Spiritual, faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Spiritual, Karakteristik 

Spiritual, Perubahan Fungsi Spiritual, dampak nilai agama terhadap 

kesehatan spiritual, aplikasi kesehatan spiritual dalam kesehatan masyarakat 

SEMESTER III 

1 Dasar Epidemilogi 

Mata kuliah ini mempelajari tentang batasan dan ruang lingkup 

epidemiologi, konsep kejadian, ukuran epidemiologi, riwayat alamiah & 

pencegahan penyakit, strategi epidemiologi, serta desain study epidemiologi 

2 Dasar Ilmu Gizi Kesehatan masyarakat 

Mempelajari tentang sejarah dan ruanglingkup ilmu gizi, kaitan antara gizi 

dan kesehatan komposisi tubuh, energi, status gizi, bahan makanan, anjuran 

kecukupan zat gizi, analisis bahan makanan serta konsep penyusunan menu. 

3 Perencanaan dan Penanggulangan Bencana 

Membahas tentang  perencanaan dan upaya penanggulangan pada saat pra 

bencana (yang meliputi situasi tidak terjadi bencana: pencegahan, mitigasi, 

dan kesiapsiagaan),  saat bencana (yang dilakukan  dalam situasi terjadi 

bencana: tanggap darurat), serta pasca bencana (yang dilakukan dalam saat  

setelah terjadi bencana: rehabilitasi dan rekonstruksi) 

4 Dasar Kesehatan Lingkungan 

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan konsep ekologi kesehatan 

lingkungan, pengantar, sejarah & ruang lingkup kesehatan lingkungan, 

konsep ekologi dan kesehatan lingkungan, riwayat & konsep terjadinya 

penyakit serta peranan lingkungan di dalamnya, aspek kesehatan dan 

penyediaan air bersih, pengelolaan limbah cair dan padat, pencemaran udara, 

pengendalian vector, higiene  sanitasi makanan dan minuman, higiene 

sanitasi makanan dan minuman, aspek populasi dan perubahan iklim 

terhadap kesehatan lingkungan 

5 Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Mahasiswa diberikan penjelasan mengenai konsep dasar, ruang lingkup, 

sejarah, peraturan perundangan k3, pak, kesehatan kerja, keselamatan kerja, 

dasar ergonomic, toksikologi, hiegene, pengenalan psikologi industry, 

pencegahan kecelakaan kerja, manajemen risiko, serta promosi k3 

6 Patologi (Biomedik 2) 

Mata kuliah ini  menjelaskan tentang pengertian, definisi, konsep-konsep 

tentang patologi umum, ruang lingkup peyebab penyakit, kerusakan sel, 

penyakit herediter, radang, infeksi, sistem imunitas, gangguan fisiologi, 

tumor, neoplasma berbagai penyakit menular dan teknik pemeriksaan 

laboratorium dasar. 

7 Komunikasi Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan dan peranan ilmu 

komunikasi dalam pembangunan kesehatan serta mengidentifikasi 



65 

 

No DESKRIPSI MATA KULIAH 

kebutuhan dan perencanaan kegiatan komunikasi dalam pembangunan 

kesehatan serta mengidentifikasi kebutuhan dan perencanaan kegiatan 

komunikasi dalam upaya kesehatan masyarakat.  

8 Etika dan Hukum Kesehatan 

Membahas mengenai Konsep Etika Kesehatan, Konsep Etika Profesi (Hak 

Asasi Kesehatan), Aspek Hukum Kesehatan, Malpraktek (Individu dan 

Institusi) dan Tindakan Pencegahannya, dan Informed Consent. 

9 Organisasi  Manajemen  Upaya  Kesehatan 

Mata kuliah ini mengenalkan mahasiswa tentang organisasai kesehatan baik 

tingkat daerah maupun tingkat nasional. 

10 Biostatistik Deskriptif  

Ruang lingkup yang dipelajari meliputi pengertian data dan variable, skala 

pengukuran, nilai tengah, nilai sebaran, penyajian data, serta probabilitas. 

SEMESTER IV 

1 Metode Kontrasepsi 

Mata kuliah ini membahas tentang penurunan risiko kehamilan, peran KB 

dalam kematian maternal, metode kontrasepsi , jenis, efektifitas, prevalensi 

serta penyebarannya, tingkat kepatuhan penggunaan kontrasepsi, 

kemandulan, aspek gender sosial budaya dan pemberdayaan wanita dalam 

penggunaan kontrasepsi 

2 Surveilans Kesehatan  Masyarakat 

Mata kuliah ini membahas tentang batasan dan konsep surveilans kesehatan 

masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan  surveilans kesehatan  

masyarakat, evaluasi /penilaian sistim survailans kesmas, aplikasi surveilans 

kesmas, dan kejadian luar biasa.    
3 Analisis Kualitas lingkungan 

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian kualitas lingkunga, Kinetik 

bahan pencemar di lingkungan, Pengenalan instrument untuk analisa 

kualitas lingkungan, Metode dan Tehnik Sampling Analisis Fisik, Kimia dan 

Biologi Air, Metode dan Tehnik Sampling Analisis Fisik, Kimia dan Biologi 

Udara, Pengenalan dan penilaian parameter kualitas fisik, kimia, biologi 

udara, Metode dan Tehnik Sampling, Analisis Fisik, Kimia dan Biologi 

Makanan, Pengenalan dan penilaian parameter kualitas fisik, kimia, biologi 

makanan, Pengenalan dan penilaian parameter tempat-tempat umum 

(pelayanan kesehatan, terminal, pasar), Analisis kualitas lingkungan tempat 

pembuangan akhir sampah, dan Biomonitoring dan indikator perubahan 

lingkungan.  
4 Pengalaman Belajar lapangan Terpadu (PBLT) I  

Merupakan kegiatan praktik lapangan yang diikuti mahasiswa agar 

mahasiswa mampu memahami organisasi, tatalaksana dan manajemen unit 

pelayanan kesehatan di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RS Kabupaten 

5 Ekonomi Kesehatan 

Ruang lingkup yang dipelajari meliputi pengertian dan ruang lingkup 
makroekonomi, pengertian dan ruang lingkup mikroekonomi, teori demand 

dan supply, karakteristik industri kesehatan dan pelayanan kesehatan, dan 

teori analisis evaluasi ekonomi.  
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6 Manajemen Bencana Berbasis Komunitas 

Mata kuliah ini membahas tentang  partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan bencana. 

7 Higiene perusahaan 

Mahasiswa diberikan pengenalan tentang kondisi lingkungan kerja yang 

dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. 

8 Ekologi Pangan dan Gizi 

Membahas kaitan antara kesehatan, pangan dan gizi, produksi pangan, 

distribusi pangan, neraca bahan makanan, lingkungan fisik, gizi dan 

pendidikan, sosial ekonomi, pengaruh politik, sosial budaya, geografi, 

demografi, polusi, infeksi, dan yankes. 

9 Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat 

Mata kuliah ini membahas hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh 

perubahan perilaku yang diharapkan secara efektif, meliputi faktor-faktor 

pendukung berupa sumber-sumber dan fasilitas yang memadai dan sebagian 

digali dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri.  

10 Sosio Antropologi Kesehatan 

Menjelaskan konsep-konsep dasar antropologi yang berhubungan dengan 

perilaku kesehatan manusia, membahas tentang aspek kebudayaan dan nilai-

nilai budaya serta dinamikanya, aneka warna masyarakat dan kebudayaan 

yang mendasari perilaku kesehatan 

SEMESTER V 

1 Biostatistik Inferensial 

Mata kuliah ini membahas mengenai estimasi parameter, hipotesis, uji 

statistik, serta sampling. 

2 Promosi Kesehatan 

Menjelaskan tentang upaya peningkatan kesehatan melalui pendekatan 

pendidikan kesehatan dengan strategi advokasi, bina suasana dan pergerakan 

masyarakat. Mata kuliah ini juga mencakup kegiatan pemasaran sosial dan 

pemberdayaan masyarakat. 

3 Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan 

Mempelajari tentang latar belakang, konsep dasar kebijakan, policy 

argument, metode dan teknik penyusunan kebiajakn, monitoring, evalusi 

dan review kebijakan kesehatan di Indonesia. 

4 Kesehatan Lingkungan Pemukiman 

Mempelajari tentang konsep dan prinsip ilmu kesehatan lingkungan yang 

dibatasi dalam lingkup pemukiman. Mata kuliah ini juga membahas 

bagaimana hubungan lingkungan dengan kesehatan masyarakat. Masalah 

kesehatan lingkungan pemukiman di Indonesia seperti: air buangan dari 

pemukiman, sumber daya air, pencemaran dll serta arah perkembangannya 

di masa yang akan datang. 

5 Manajemen Bencana 

Mata kuliah ini membahas tentang bencana dan ruang lingkup manajemen 
bencana, kebijakan manajmen bencana, menajemen pra bencana, analisis 

risiko bencana, pengkajian kebutuhan saat bencana, air dan higiene sanitasi, 

surveilans, pengendalian vektor saat bencana, manajemen korban masal, 

informasi saat bencana 
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6 AMDAL  

Mempelajari tentang pengertian, ruang lingkup, metode analisis dampak 

lingkungan serta aturan-aturan yang terkait. Juga mempelajari berbagai 

metodologi  rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 

pengumpulan dan analisis data, identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak 

RKL dan RPL 

7 Kewirausahaan Pelayanan Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang teori konsep dan filosofi  kewirausahaan, 

nilai penting dan determinan kewirausahaan. Membahas pula motivasi 

berwirausaha, aspek pasar dan strategi dan pemasaran, identifikasi peluang 

usaha, potensi dan analisis diri, bentuk usaha dan finansial usaha, dan work 

shop business plan. 

8 Epidemiologi  Penyakit Menular  

Membahas tentang Pengertian Konsep EPM, Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Menular, Contoh Kasus Penyakit Menular 

(Vektor Born Disease, Water & Food Borne Disease, Air Borne  Disease, 

Sexual Transmitted Diseases / Blood & fluid Borne Diseases), PD3I, New 

Emerging Diseases (Sars, Ebola, Mers), dan Neglected (Kusta Filariasis dan 

Frambusia) 

9 Ergonomi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Hal yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi prinsip ergonomi, konsep 

dasar “fitting the job to the man” , tujuan dan ruang lingkup ergonomi, risiko 

ergonomi dalam K3, serta perkembangan ergonomi dalam K3. 

11 Keamanan Pangan 

Mata kuliah ini membahas perjalanan mikroba dan zat toksik dari industri 

dan sumber alami ke dalam makanan dan selama proses produksi, 

penyiapan, dan distribusi makanan. Metode untuk mengestimasi asupan 

bahan kimia dalam makanan sebagai risiko kesehatan. Juga membahas 

tentang program monitoring dan inspeksi serta peraturan-peraturan yang 

terkait dengan keamanan pangan  

10 Sistem Informasi Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang Pengertian Sistem (Definisi Sistem, 

Komponen Sistem), Pengertian SIK (SIK di Indonesia, SIK Rumah Sakit, 

SIK Puskesmas), Sumber Data SIK: Data Rutin (pencatatan dan pelaporan 

& surveilance, contoh kodifikasi) dan Data Non-rutin (survei kesehatan), 

Indikator Kesehatan (definisi, syarat, jenis indicator), contoh indikator 

kesehatan di Indonesia, Eksplorasi SIK: objek (user, komponen sistem, 

identifikasi masalah, format pencatatan dan pelaporan) dan metode 

eksplorasi (Health Metric Network/HMN)  

 

SEMESTER VI 

1 Pengalaman Belajar Lapangan Terpadu (PBLT) II 

Tujuan praktik  ini adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman dalam 
mengaplikasikan teori. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis 

situasi, melakukan identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah serta 

menyusun perencanaan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan 

kesehatan masyarakat. 
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2 Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas mengenai konsep biaya dan pembiayaan 

kesehatan, skema dan sumber pembiayaan kesehatan, sistem penganggaran, 

penganggaran sektor publik dan swasta,  dan penganggaran berbasis kinerja 

3 Epidemiologi  Penyakit non menular 

Mempelajari berbagai penyakit tidak menular, terutama yang semakin 

meningkat di Indonesia seperti: kardiovaskuler, Diabetes Mellitus, Tiroid, 

Anemia, dan Kesehatan Jiwa  

4 Metodologi Penelitian 

Mempelajari tentang jenis desain penelitian, langkah/alur penelitian secara 

komprehensif, termasuk penyusunan alat penelitian, penerapan metode 

statistik dan penyusunan laporan. 

5 Perencanaan dan Evaluasi Promkes  di Pelayanan Kesehatan 

Mempelajari latar belakang, konsep dasar kebijakan, policy argument, 

metode dan teknik penyusunan kebijakan, monitoring, evalusi dan review 

kebijakan kesehatan di Indonesia. 

6 Pertolongan pertama pada gawat darurat bencana multi hazard  

Mata kuliah ini membahas tentang manajemen bahaya besar dan fasilitas 

berbahaya (hazardous facilities), yang  mencakup bahaya kimia, oil dan gas, 

fire dan explosion. Juga  membahas emergency response dan preparedness 

untuk bahaya dan bencana besar 

7 Manajemen Data 

Mata kuliah ini mempelajari tentang kemampuan mahasiswa dalam 

melakukan analsis data penelitian kesehatan dengan perangkat SPSS serta 

software lain yang mendukung 

8 Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat 

Mata kuliah ini mempelajari tentang: Kepemimpinan (teori dan konsep), 

Berfikir sistem (filosofi, teori, praktek), Organizational, political, cultural 

system (personal mastery), Mental model, dan Shared vision. 

9 Manajemen Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Membahas mengenai standar pelayanan kesehatan reproduksi, kualitas 

petugas layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, konseling 

dan hak kewajiban klien dan petugas layanan kesehatan reproduksi 

10 Mata Kuliah Pilihan: 

 Manajemen Sistem Pelayanan Makanan Institusi  

Mata kuliah ini mempelajari tentang aspek dalam sistem pengelolaan dan 

penyelenggaraan makanan institusi mulai dari perencanaan, pengadaan, 

pengolahan sampai kepada konsumen. Juga membahas tentang aspek 

ekonomi penyelenggaraan makanan.    
Kesehatan Kerja Informal 

 

SEMESTER VII 

1 Manajemen Logistik Farmasi 

Membahas tentang konsep dan pelaksanaan manajemen logistik farmasi  
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2 Teknologi Pengembangan Media  

Mempelajari tentang dasar pengembangan media, jenis media, membuat 

perencanaan, rancangan produksi, uji voba/ evaluasi media, penggunaan alat 

bantu untuk keperluan pendidikan/ promosi kesehatan. 

3 Teknologi Pangan dan Gizi 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep, ruang lingkup Ilmu dan 

Teknologi Pangan,  perkembangan terbaru bidang Ilmu dan Teknologi 

Pangan di Agroindustri Pangan di Indonesia, sekilas tentang kimia pangan, 

biokimia pangan, rekayasa proses pengolahan, mikrobiologi pangan, 

bioteknologi pangan. Membahas pula tentang isu-isu terkini di bidang Ilmu 

dan Teknologi Pangan  

4 Epidemiologi Kesehatan Lingkungan 

Membahas prinsip dan metode penelitian masalah kesehatan lingkungan 

dengan pendekatan epidemiologi, akibat pencemaran lingkungan terhadap 

kesehatan, persyaratan pengukuran, disain studi, persyaratan metodologi 

pemantauan. 

5 Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja   

Membahas  mengenai prinsip manajemen risiko, teknik dan penerapan 

manajemen risiko. Identifikasi  bahaya, analisis probabilitas, pengkajian 

risiko keselamatan kerja (safety risk), risiko kesehatan (health risk), dan 

risiko lingkungan kerja (Environmental risk). 

6 Prinsip dan Standar Inti Kemanusiaan Tanggap Darurat Bencana 

Membahas tentang persyaratan minimum bagi penyedia layanan 

kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, 

pasokan air, sanitasi, promosi higiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan 

pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, permukiman, bantuan non-pangan, 

kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan akuntabilitas bagi 

penduduk terdampak. Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus 

dicapai dalam layanan kemanusiaan terutama pada tahap tanggap darurat 

bencana. 

7 Survei cepat 

Membahas manfaat, tujuan dan prinsip survei cepat, analisis data survei 

cepat. Penggunaan perangkat lunak csurvey  dan epiinfo untuk rancangan 

penelitian survei cepat. 

8 Pengalaman Belajar lapangan Terpadu (PBLT) III 

Tujuan praktik  ini adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman dalam 

mengaplikasikan teori. Setelah melakukan analisis situasi dan menentukan 

prioritas masalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun rencana dan 

melaksanakan intervensi terkait permasalahan kesehatan masyarakat yang 

ada sesuai dengan minat masing-masing. 

9 Mata kuliah pilihan:  
Investigasi Wabah  

Membahas tentang langkah investigasi wabah mulai dari penentuan kejadian 

wabah, menggambarkan kejadian wabah dan menentukkan sumber 

penularannya.  
Manajemen Sumber Daya Manusia 
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No DESKRIPSI MATA KULIAH 

SEMESTER VIII 

1 Skripsi 

Merupakan tahap akhir proses akademik yang harus dilalui oleh mahasiswa 

dalam meneyelesaikan studi. Pada tahap ini mahasiswa dituntut untuk 

mampu melakukan pengumpulan data, analisis data, membuat laporan 

penelitian sampai mempresentasikan hasil penelitian. 
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Lampiran 3. Daftar Nama  Dosen dan  Staf STIKes Respati 
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Jabatan 

Struktural 
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Kepegawaian 

Pendidikan 

Terakhir 

Nama Intitusi 
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Universitas 
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Asisten Ahli 
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S2 

Universitas 
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Universitas Gajah 
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6.  Fenty Agustini, SST, M.Kes 220,02,1207,019 04.2308.8601 Asisten Ahli 
KPS Prodi 

Bidan 
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Pendidik 
S2 

Universitas 

Respati Indonesia 

7.  
Tupriliany Danefi, SST., 

M.Kes 
220,02,1008,023 04.0704.8602 Asisten Ahli 

Sek. Prodi 

Bidan 

Tenaga 

Pendidik 
S2 

Universitas 

Respati Indonesia 

8.  Sinta Fitriani, S.KM, M.K.M 220,01,0207,016 04.1507.8103 Lektor Kepala LPPM 
Tenaga 

Pendidik 
S2 

Universitas 

Padjajaran 

9.  Lilis Lisnawati, SST, M.Keb 220,02,0203,005 04.0407.8202 Lektor - 
Tenaga 

Pendidik 
S2 

Universitas 

Padjajaran 

10.  
H.M. Ade Yasin, M.Pd, 

M.Kes 
220,01,0302,002 403.116.401 Asisten Ahli - 

Tenaga 

Pendidik 
S2 

Universitas 

Respati Indonesia 

11.  Santi Susanti, S.SiT, M.Kes 220,02,0708,022 04.0808.8202 Lektor SPI 
Tenaga 

Pendidik 
S2 

Universitas 

Respati Indonesia 
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220,02,1207,017 0405088506  - Kepala LPMI 
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S2 

Universitas 
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14.  Hapi Apriasih, SST, M.Kes 220,02,1207,018 04.0608.8504 Asisten Ahli - 
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Universitas 

Respati Indonesia 

15.  
Isyeu Sriagustini, S.K.M., 

M.K.M 
220.01.0319.056 04,06,0881,03 Asisten Ahli  - 

Tenaga 

Pendidik 
S2 UNPAD Bandung 

16.  Fery Mulyadi, S.KM 220,03,0308,021 99.4500.0040   
Ka. Bag. Adm. 

SDM 

Tenaga 

Kependidikan 
S1 

STIKes Respati 

Tasikmalaya 

17.  Reza Puzianto, SKM.,M.Kes 220,03,0110,025 99.0402.0014   

Ka. Bag. Adm. 

Akademik & 

Kemahasiswaan 

Tenaga 

Kependidikan 
S1 

Universitas 

Respati Indonesia 

18.  
Bayu Eka Riarsa Thira, 

A.Md 
220,03,0412,028   

  

Ka. UPT Lab. 

Multimedia 

Tenaga 

Kependidikan 
D III STT TELKOM 

19.  Ati Hermawati, SE 220,03,0913,031   
  

Staf Adm. SDM 

& Sekretaritan 

Tenaga 

Kependidikan 
S1 

STAI 

Tasikmalaya 

20.  Rini Sriwahyuni, A.Md 220,03,0414,032   
  

Ka. Bag. Adm. 

Keuangan  

Tenaga 

Kependidikan 
D III 

AMIK BSI 

Tasikmalaya  

21.  Yunita Putri Fitriani, ST 220,03,1014,035   
  

Staf Akademik 
Tenaga 

Kependidikan 
S1 

UNIVERSITAS 

SILIWANGI 

22.  Rizki Rahman, ST 220,03,1214,036   
  

Staf Akademik 
Tenaga 

Kependidikan 
S1 

UNIVERSITAS 

SILIWANGI 
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Pendidikan 

23.  Adi Supriadi, S.KM 220,03,0304,010     
Ketua PMB dan 

Promosi 

Tenaga 

Kependidikan 
S1 

STIKes Respati 

Tasikmalaya 

24.  
Ulfah Hoirul Mawaddah, 

AM.Keb 
220,03,0316,046 

    
Staf LPPM 

Tenaga 

Kependidikan 
D III 

STIKes Respati 

Tasikamlaya 

25.  Dede Abdul Mucklis, S.KM 220,03,1216,048 

    

Staf Lab Kes 

Terpadu 

Kesmas 

Tenaga 

Kependidikan 
S1 

STIKes Respati 

Tasikmalaya 

26.  Eki Akaditya, A.Md 220,04,0914,034   
  

Staf Adm 

Umum & Aset 

Tenaga  

Administrasi 
D3   

27.  Tati Maryati 220,04,0416,039 

    

Staf 

Administrasi 

Prodi Bidan 

Tenaga  

Administrasi 
SMK 

MJPS 3 Kota 

Tasikmalaya 

28.  Windia Qurotua'in, SIP 220,04,0416,040 
    

Staf Adm SDM 
Tenaga  

Administrasi 
S1 

Universitas 

Terbuka (UT) 

29.  Edy Junaedi 220,04,0215,037   

  

Staf 

Administrasi 

Prodi Kesmas 

Tenaga  

Administrasi 
D1   

30.  Nurjanah 220,04,0816,047 
    

Staf Keuangan 

(Kasir) 

Tenaga  

Administrasi 
SMK   

31.  Jajang Yayat Priatna 220,04,0203,007     Driver 
Tenaga 

Penunjang 
SMP SMP 17 Kawalu 
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v  

Hymne STIKes Respati 

 
 

D = 1 

Syair dan Lagu: Iwan Rismawan, SE 

Tempo: Lambat 

 
Di bawah Panji Respati 

Berdiri menyongsong masa depan 

Menatap cerah meraih cita 

Bangsa sehat sejahtera 

 
Tampil di depan siaga 

Bina cipta karsa karya nyata 

Memupuk rasa cinta sesama 

Indonesia jaya 

 
Reff : 

STIKes Respati Tasikmalaya 

Almamaterku mulia tercinta 

Sumber ilmu dan cendekia 

Luhur dan berbudi wibawa 



vi 

 

 
 

Mars STIKes Respati 

 
 

Syair dan Lagu: Ir. Agus Sundhana Tempo: 

Cepat 

 
Mari langkahkan kaki bersama Menuju 

satu tujuan yang nyata Kami selalu siap 

sedia 

Untuk berjuang dan bekerja 

 
 

Semangat kami pantang menyerah Maju terus 

tak akan pernah kalah Sehat itu tujuan kita 

“ Tuk berbakti pada negara “ 

 
 

Reff ; 

Iman dan taqwa jadi modal utama Ilmu yang 

ada untuk bekal bekerja Jujur dan ikhlas pada 

setiap tugas Tanamkan jiwa bangsa 

 
Respati itu sekolah kita Berharkat dan 

berakhlak mulia Ayo kita maju bersama 

Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati 
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SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RESPATI 
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT ( S1) 

PROGRAM STUDI KEBIDANAN ( D3 ) 

TERAKREDITASI B 
Kampus : Jl. Raya Singaparna Km.11 Cikunir| Tasikmalaya | Jawa Barat | 46418 | (0265) 549335 | Fax. (0265) 549336 

http://www.stikesrespati-tsm.ac.id | sekretariat@stikesrespati-tsm.ac.id 

 

KEPUTUSAN KETUA STIKes RESPATI 
NOMOR : 117/KEP/KET-STIKes.RESPATI/VIII/2020 

 
TENTANG; 

 
PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK STIKes RESPATI 

TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati; 
 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dalam 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIKes  Respati 
perlu adanya Buku Panduan Akademik 2020/2021  sebagai dasar 
pelaksanaannya; 

b. bahwa sesuai dengan perkembangan akademik di berbagai Perguruan Tinggi 
dan terlaksananya semua program kegiatan program studi S1 Kesehatan 
Masyarakat dan Diploma III Kebidanan telah dibuat perencanaan berdasarkan 
penetapan kalender akademik 2020/2021  di lingkungan STIKes Respati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu dikeluarkan 
Surat Keputusan Ketua STIKes Respati Tasikmalaya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelengaraan Pendidikan; 
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan 

Tinggi: 
6. Surat Keputusan Direktur/CEO BUPP Respati Nomor 02/Kep/Dir BUPP/IV 

tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja STIKes Respati 
Tasikmalaya; 

7. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 227/D/0/2002 tentang pemberian izin 
penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
Respati Tasikmalaya; 

8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor 152/SK.Ket/Yares/X/2015, tentang 
Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Respati Unit Kerja Pendidikan 
Tinggi; 

9. Surat Keputusan Ketua STIKes Respati Ketua STIKes Respati Tasikmalaya 
tanggal 17 Februari 2015, Nomor : 008/KEP/KET-STIKes.RESPATI/II/2015 
tentang Penetapan Peraturan Kepegawaian STIKes Respati Tasikmalaya 
Tahun 2015; 

10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Respati Nomor: 
292/SK.Ket/YARES/XII/2016 tentang STATUTA STIKes Respati. 

http://www.stikesrespati-tsm.ac.id/
mailto:sekretariat@stikesrespati-tsm.ac.id
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  MEMUTUSKAN; 

Menetapkan : 
 

Pertama : Panduan Akademik Tahun Akademik 2020/2021  di lingkungan STIKes Respati 
sebagaimana pada Lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan; 

Kedua : Buku Panduan Akademik STIKes Respati Tahun Akademik 2020/2021  sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di STIKes Respati; 

Ketiga : Seluruh kegiatan program studi dilingkungan STIKes Respati harus mengacu 
pada panduan akademik yang telah ditetapkan; 

Keempat : Melaksanakan evaluasi kegiatan sesuai dengan kebijakan dan ketetapan dari buku 
Panduan Akademik dan memberlakukan Kalender Kegiatan Akademik STIKes 
Respati Tahun Akademik 2020/2021  seperti yang tercantum pada lampiran 
Keputusan ini; 

Keempat : Buku Panduan Akademik ini digunakan sebagai panduan penyelenggaraan 
pendidikan dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh program studi dilingkungan 
STIKes Respati; 

Kelima : Buku Panduan Akademik dimiliki dan dibagikan kepada seluruh sivitas akademik 
STIKes Respati; 

Keenam : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan; 

Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur di surat keputusan ini akan diatur tersendiri. Apabila 
dikemudian hari terdapat kekliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya; 

 
 

 

Ditetapkan di : Cikunir, Tasikmalaya 
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Para Wakil Ketua STIKes Respati 
2. Para Ketua Program Studi STIKes Respati 
3. Kepala LPPM dan LPMI STIKes Respati 
4. Para Kepala Bagian STIKes Respati 
5. Para Penanggungjawab UPT STIKes Respati 
6. Arsip,- 
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BAB I 

LEMBAGA STIKES RESPATI TASIKMALAYA 

 

A. SEJARAH SINGKAT STIKES RESPATI  

STIKes Respati berdiri pada tahun 2002, diselenggarakan berdasarkan izin yang 

dikeluarkan oleh Ditjen Depdiknas No. 227/D/O/2002 tanggal 8 Oktober 2002 

Izin operasional penyelenggaraan pendidikan pada awal berdiri diberikan kepada 

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati bekerjasama dengan Yayasan Bakti Umat.. 

Mulai tahun 2005 penyelenggaraan STIKes Respati diserahkan sepenuhnya kepada 

Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati. Selanjutnya Yayasan Pendidikan 

dan Kebudayaan Respati berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan (YAPEN) 

Respati pada tahun 2006. 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Respati menyelenggarakan 

pendidikan Diploma III Kebidanan dan Strata 1 Kesehatan Masyarakat yang 

keduanya telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi 

Kesehatan  (LAM-PT.Kes) dengan nilai B. Nama RESPATI berasal dari bahasa 

Sansekerta (Jawa kuno) yang mempunyai arti ”KAMIS” dan RESPATI  juga 

memiliki makna NGRESEPAKE ATI, dalam Bahasa Indonesia berarti meresap ke 

hati yang paling dalam. Berdasarkan filosofi ini, segala kegiatan yang dilakukan 

oleh Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Respati diharapkan selalu berkenan di 

hati dan dapat menghasilkan  lulusan  yang mumpuni (cerdas, berguna bagi nusa, 

bangsa dan agama).  

 

B. VISI, MISI DAN TUJUAN STIKES RESPATI 

1. Visi 

Menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Unggul di Tingkat Nasional Tahun 2027 

yang menghasilkan Tenaga Kesehatan Profesional, Religius, Kreatif dan Berdaya 

Saing Global. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi profesional, religius, kreatif dan berdaya saing global 
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b. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dan implementatif dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang unggul dan 

implementatif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

d. Menyediakan sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan 

manajemen akademik 

e. Mengembangkan organisasi  institusi dalam merespon berbagai 

perkembangan dunia pendidikan 

f. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang 

mendukung kegiatan akademik 

 

3. Tujuan 

a. Menghasilkanlulusan tenaga kesehatan yang profesional, berkepribadian 

nasionalis dan religius, dan mampu berdaya saing nasional dan global 

b. Menghasilkan produk produk ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan 

pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola manajemen 

akademik secara profesional 

d. Terciptanya budaya organisasi yang kondusif dan responsive terhadap 

perkembangan penyelenggaran Tri dharma Perguruan Tinggi 

e. Terciptanya kerjasama baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional 

 

C. STRATEGI, KEBIJAKAN, NILAI DAN BUDAYA KERJA 

1. Strategi dan Kebijakan 

TUJUAN 1: 

Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, religius, kretaif dan 

berdaya saingglobal. 

Sasaran 1: 

Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang memiliki kompetensi 

tinggi. 

Startegi : 
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a. Pengembangan metode pembelajaran dengan pendekatan SCL, 

penggunaan kurikulum berbasis KKNI serta penguatan soft skill. 

b. Peningkatan tambahan kompetensi lulusan dalam kemampuan bahasa 

Inggris dansertifikasi kompetensi serta pemanfaatan teknologi informasi. 

c. Peningkatan dan penyempurnaan kurikulum, pembelajaran, layanan 

mahasiswa, dansuasana akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi 

dan melampaui standar mutupendidikan. 

d. Peningkatan program integrasi hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat ke dalammateri dan proses pembelajaran. 

Sasaran 2 : 

Tercapainya mutu akademik dan kemahasiswaan 

Staretegi : 

a. Pengembangan program peningkatan bakat, minat, soft skill, penalaran, 

dan inovasimahasiswa. 

b. Peningkatan standar nilai penerimaan mahasiswa dan pengembangan 

sistem penerimaanmahasiswaan baru, serta perluasan sistem promosi 

mahasiswa dengan kebijakanperekrutan mahasiswa bermutu. 

c. Peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa dibidang akademik maupun 

non akademikpada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional, 

melalui systempembinaan/coaching secara intensif. 

d. Peningkatan program penciptaan suasana akademik dan budaya 

akademik untukmemenuhi dan melampaui standar mutu kemahasiswaan. 

Sasaran 3: 

Tercapainya mutu sarana dan prasarana dan peningkatan pendapatan serta 

sistem keuanganyang transparan dan akuntabel. 

Startegi : 

a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana yang berorientasi pada 

pemenuhan standarpelayanan kemahasiswaan. 

b. Penyempurnaan sistem informasi terintegrasi yang terdiri dari akademik, 

keuangan,sumber daya manusia, sarana prasarana, penjaminan mutu, 

penelitian dan pengabdianpada masyarakat. 
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c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

administrasi operasional 

d. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi internal, pelaporan 

administrasi, dankeuangan. 

 

TUJUAN 2 : 

Menghasilkan produk penelitian yang inovatif dan implementatif dalam 

pengembangan ilmukesehatan. 

Sasaran 5 : 

Tercapainya kualitas penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada ilmu 

pengetahuan daninovasi 

Startegi : 

a. Kebijakan peningkatan penelitian inovasi yang berkualitas dan 

berorientasi padaperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Peningkatan penelitian kerja sama, melalui penguatan kapasitas lembaga 

penelitian danpusat studi yang berorientasi penyelesaian permasalahan 

kesehatan. 

c. Peningkatan penelitian interdisiplin dan peningkatan perlindungan hak 

kekayaan intelektualproduk penelitian. 

d. Peningkatan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana untuk 

penelitian dan publikasi,HaKI dan hak paten. 

e. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi bermutu 

melalui kebijakaninstitusi dan program studi. 

Sasaran 3 : 

Tercapainya mutu sarana dan prasarana dan peningkatan pendapatan serta 

sistem keuanganyang transparan dan akuntabel. 

Strategi: 

a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana yang berorientasi pada 

pemenuhan standarpenelitian. 

b. Penyempurnaan sistem informasi terintegrasi yang terdiri dari akademik, 

keuangan,sumber daya manusia, sarana prasarana, penjaminan mutu, 

dalam penyelenggaraanpenelitian. 
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c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

administrasi operasionalpenelitian. 

d. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi internal, pelaporan 

administrasi, dan keuanganpenelitian. 

 

TUJUAN 3: 

Menghasilkan produk pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan 

implementatif yang bisameningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Sasaran 3 : 

Tercapainya mutu sarana dan prasarana dan peningkatan pendapatan serta 

sistem keuanganyang akuntabel. 

Strategi : 

a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana yang berorientasi pada 

pemenuhan standarpengabdian kepada masyarakat. 

b. Penyempurnaan sistem informasi terintegrasi yang terdiri dari akademik, 

keuangan,sumber daya manusia, sarana prasarana, penjaminan mutu, 

dalam penyelenggaraanpengabdian kepada masyarakat. 

c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

administrasi operasionalpengabdian kepada masyarakat. 

d. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi internal, pelaporan 

administrasi, dan keuanganpengabdian kepada masyarakat. 

Sasaran 6 : 

Tercapainya kualitas pengbdian masyarakat inovatif yang berbasis pada 

penyelesaian masalahkesehatan. 

Strategi : 

a. Kebijakan peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang 

inovatif berbasispemberdayaan masyarakat. 

b. Peningkatan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana untuk 

pengabdian kepadamasyarakat dan publikasi, HaKI dan hak paten. 

c. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat kerja sama interdisiplin, 

melalui penguatankapasitas kelembagaan yang berorientasi penyelesaian 

permasalahan kesehatan. 
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d. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi bermutu 

melalui kebijakaninstitusi dan program studi. 

 

TUJUAN 4: 

Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola manajemen 

akademik secaraprofessional 

Sasaran 3 : 

Tercapainya kualitas sarana dan prasarana dan peningkatan pendapatan serta 

sistemkeuangan yang transparan dan akuntabel. 

Strategi : 

a. Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pengelola 

akademik. 

b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana yang berorientasi pada 

pemenuhan standarpelayanan akademik. 

c. Penyempurnaan sistem informasi administrasi akademik dan 

kemahasiswaan, keuangan,sumber daya manusia, sarana prasarana, 

penjaminan mutu akademik. 

d. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

administrasi operasional akademik. 

e. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi internal, dan pelaporan 

administrasi akademik. 

Sasaran 4 : 

Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia 

Staretgi: 

a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas profesionalisme pengelola 

akademik melaluiberbagai program pelatihan, sertifikasi dan studi lanjut. 

b. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya pengelola akademik 

melalui pengembangan staf yang berorientasi pada keunggulan bersaing. 

c. Peningkatan kualitas sumber daya pengelola akademik yang kreatif, 

inovatif, religius, dan berwawasan global. 
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TUJUAN 5 : 

Terciptanya budaya organisasi yang kondusif, adaptif dan responsif terhadap 

perkembangan penyelenggaraan Tri dharma PT. 

Sasaran 7 : 

Tercapainya mutu tata kelola kelembagaan dalam sistem manajemen. 

Strategi: 

a. Penguatan tata pamong, kepemipinan, sistem pengelolaan yang sesuai 

dengan standar tatakelola yang baik (good governance). 

b. Kebijakan sistem manajemen yang dilaksanakan secara terpadu dan 

berkesinambungan. 

c. Peningkatan sistem penjaminan mutu menuju sistem penjaminan mutu 

berstandar nasionalsecara terus menerus dan berkelanjutan (continuous 

quality improvement). 

 

TUJUAN 6 : 

Terciptanya kerjasama baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional 

Sasaran 8 : 

Tercapainya peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri. 

Strategi: 

a. Peningkatan fasilitas jejaring dan kerjasama dengan kebijakan 

pengembangan secaramenyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan, dan 

sumber daya manusia. 

b. Mengadakan MoU dengan perguruan tinggu bermutu baik lokal, 

nasional, maupun internasioanal. 

c. Peningkatan jumlah dan mutu kerja sama yang memproritaskan posisi 

strategis STIKes Respati. 

 

2. Nilai  

Nilai yang dianut STIKes Respati Tasikmalaya adalah: 

a. Ketulusan hati mendidik anak bangsa yang kelak mengawal 

pebangunan kesehatan untuk kesejahteraan rakyat. 
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b. Keikhlasan dalam mengabdi dalam merealisasikan tridharma 

perguruan tinggi. 

c. Ketaqwaan kepada Allah melandasi perilaku dalam beraktivitas. 

 

3. Budaya kerja  

Budaya kerja di lingkungan STIKes Respati Tasikmalaya adalah 

sebagai berikut: 

a. Profesional dalam melaksanakan tugas yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

b. Kepemimpinan yang demokratis dalam menjalankan peran sesuai 

dengan kewenangan dan kewajiban. 

c. Integritas yang kuat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan STIKes 

untuk kepentingan bangsa dan Negara.  

d. Konsisten dalam berpikir, bersikap dan beraktivitas untuk kepentingan 

institusi dan pendidikan. 

e. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan berlaku serta nilai, norma dan budaya 

bangsa. 

 

C. LOGO DAN STRUKTUR STIKES RESPATI  

1. Logo 

 

Lambang STIKes Respati adalah segilima yang di dalamnya terdapat gambar 

buku, pena, lingkaran dan sayap kanan serta kiri. Adapun gambar yang ada di 

dalam segi lima mempunyai arti sebagai berikut : 
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a. Buku : Melambangkan sumber ilmu pengetahuan 

b. Pena : Melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan secara dinamis 

c. Lingkaran : Melambangkan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

d. Segi Lima : Melambangkan dasar negara Pancasila 

e. Sayap kanan & kiri : Melambangkan stabilitas yang kokoh dalam dunia 

pendidikan 

 

Arti warna : 

a. Kuning Emas : Kemahasiswaan 

b. Putih : Suci dan Semangat 

c. Merah : Semangat 

d. Hitam : Abad 

e. Biru : Pengabdian 

 

2. Struktur Organisasi 

 

 

 

 



10 
 

YAYASAN PENDIDIKAN RESPATI 

Pembina Yayasan  : Hj. Mugiarti Widodo 

Ketua Yayasan  : H. Tony Sugiarso, SE.,M.Kom 

Bendahara   : Nurcahyo Andarusito, SE.,MARS 

Sekretaris   : Ir. Dharma Setiawan, M.Si 

Pengawas   : Kartika Sari, Irna Kurniawati 

CEO BUPP Respati  : Prof. Drs. H. Wiidodo Suparno 

 

 

STIKes RESPATI  

Ketua   : Dadan Yogaswara, S.KM., M.KM 

Wakil  Ketua I  : Hariyani Sulistyoningsih, S.KM, M.KM 

Wakil Ketua II : Anisa Rahmidini, S.ST, M.Keb 

 

PRODI S-1 KESEHATAN MASYARAKAT  

Ketua   : Teni Supriyani, S.Si., M.K.M 

Sekretaris  : Wuri Ratna Hidayani, S.KM, M.Sc 

 

PRODI D-III KEBIDANAN  

Ketua   : Fenty Agustini, S.SiT., M.Kes 

Sekretaris  : Tupriliani Danefy, S.SiT., M.Kes 

 

LEMBAGA 

Kepala LPPM  : Sinta Fitriani, S.KM, M.KM  

Kepala LPMI  : Erwina Sumartini, S.ST., M.Keb 

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pengelola Laboratorium Kebidanan : Ruliana Dwi Eka, S.SiT 

Pengelola Laboratorium Komputer : Bayu Eka Riarsa Thira, Amd 

Pengelola Perpustakaan  : Oktavia Maya Dewi, S.Pt 
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BAB II 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU  

DAN REGISTRASI MAHASISWA 

 

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

1. Persyaratan Calon Mahasiswa Baru 

a. Menyerahkan foto copy Izasah SMA yang telah dilegalisasi 

b. Menyerahkan foto berwarna 4x6 sebanyak 4 lembar ( kondisi 6 bulan 

terakhir dan posisi formal menghadap ke depan ) 

c. Menyerahkan surat keterangan baik dari kepolisian 

d. Mengisi formulir surat kesanggupan pembayaran biaya kuliah 

ditanda tangani oleh mahaiswa dan orang tua 

e. Mengisi formulir surat kesanggupan mengikuti aturan yang ada di STIKes 

Respati 

f. Bagi calon yang mendaftar prodi kebidanan harus memiliki tinggi badan 

minimal 150 cm 

2. Prosedur Pendaftaran 

a. Mengisi formulir pendaftaran 

b. Membayar biaya pendaftaran 

c. Menyerahkan persyaratan pendaftaran 

3. Seleksi 

a. Tes Potensi Akademik 

b. Psikotes 

c. Pemeriksaan Kesehatan  

 

B.   MAHASISWA PINDAHAN/ TRANSFER 

1. Persyaratan Calon Mahasiswa Pindahan/Transfer 

a. Menyerahkan surat pengantar dari perguruan tinggi asal 

b. Menyerahkan surat keterangan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi 

asal 

c. Terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 

d. Melampirkan copy transkrip nilai dari perguruan tinggi asal 
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e. Melampirkan surat rekomendasi perpindahan dari Kantor Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah IV 

f. Foto copy KTM 

g. Membayar biaya pendaftaran 

h. Menyerahkan surat pernyataan dari calon mahasiswa 

i. Menyerahkan surat keterangan sehat 

j. Menyerahkan foto copy nikah bagi yang sudah nikah 

k. Menyerahkan foto berwarna 4x6 sebanyak 4 lembar ( kondisi 6 bulan 

terakhir dan posisi formal menghadap kedepan ) 

l. Mengisi formulir surat kesanggupan pembayaran.  

2. Prosedur Pendaftaran 

Prosedur pendaftaran mahasiswa pindahan sama dengan  prosedur mahasiswa 

baru. 

3. Persyaratan Diterima 

a. Menyerahkan persyaratan dengan lengkap 

b. Lulus Ujian Potensi Akademik 

c. Lulus hasil psikotest 

d. Hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan dalam kondisi sehat 

4. Konversi / Penyetaraan Nilai 

Transkrip yang telah dilegalisir asli dari Perguruan Tinggi asal akan 

dikonversi/setarakan oleh Tim Konversi Nilai yang terdiri dari Ketua Program 

Studi dan Sekretaris Prodi sesuai dengan mata kuliah yang ada dikurikulum 

program studi STIKes Respati Tasikmalaya. Hasil konversi disahkan Ketua 

Program Studi dan di setujui oleh Wakil Ketua I / Ketua STIKes Respati 

Tasikmalaya. 

 

C. NOMOR POKOK MAHASISSWA 

1. Setiap mahasiswa mendapatkan nomor pokok mahasiswa (NPM) 

2. NPM diterima mahasiswa baru bila telah dinyatakan diterima menjadi 

mahasiswa 

3. NPM dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

(BAAK) 
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4. Pengkodean Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) terdiri dari sepuluh (10) angka. 

5. Dua (2) angka pertama menunjukan kode program studi, empat(4) angka 

berikutnya menunjukan tahun masuk mahasiswa, dan empat(4) angka terakhir 

menunjukan no urut regristrasi mahasiswa. 01 merupakan kode untuk 

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat dan 02 merupakan kode untuk 

Program Studi DIII Kebidanan.  

Contoh:0200090099 : artinya, mahasiswa tersebut terdaftar di Program Studi 

D-III Kebidanan (02), masuk pada tahun 2009 (0009) dan regristasi di D-III 

Kebidanan pada urutan ke 99 (0099) 

 

D.   REGRISTRASI MAHASISWA 

1. Mahasiswa Baru dan Pindahan 

a. Mahasiswa melakukan pembayaran di bagian keuangan 

b. Mahasiswa mendapatkan nomor pokok mahasiswa dari Bagian 

Akademik 

c. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 

Sebelum mengisi KRS mahasiswa melakukan konsultasi dengan 

Pembimbing Akademik dan KRS yang sudah diisi mendapatkan validasi  

dari Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Ketua Program Studi.  

d. Mahasiswa menyerahkan salinan KRS yang sudah divalidasi kepada 

BAAK  satu lembar dan dan TU  program studi satu lembar. 

 

2. Mahasiswa Lama dan Cuti 

a. Mahasiswa melakukan pembayaran di Bagian Keuangan 

b. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 

Sebelum mengisi KRS mahasiswa melakukan konsultasi dengan 

Pembimbing Akademik dan KRS yang sudah diisi mendapatkan validasi 

dari Pembimbing Akademik dan disahkan oleh Ketua Program Studi.  

c. Mahasiswa menyerahkan salinan KRS yang sudah divalidasi kepada 

BAAK  satu lembar dan dan TU  program studi satu lembar. 
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d. Khusus untuk mahasiswa  yang sebelumnya mengambil cuti, registrasi 

disertai dengan surat keterangan cuti pada semester sebelumnya dan surat 

keterangan aktif kembali dari semester berjalan. 

 

E. PEMBAYARAN UANG KULIAH 

Pembayaran uang kuliah di STIKes Respati dilakukan sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik. Pembayaran dilakukan 

secara nontunai menggunakan kode Virtual Acount (VA) yang dimiliki setiap 

mahasiswa. Prosedur pembayaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa membayar melalui Teller/ ATM/ fasilitas bank yang tersedia 

sesuai jenis pembayaran dan petunjuk pembayaran menggunakan kode 

Virtual Account (VA) yang terdiri atas (5) digit kode bank rekanan+(1) digit 

kode pembayaran+ (10) digit NPM mahasiswa 

Contoh : 8926110200090099  

Keterangan: 

                 89261 adalah kode bank mandiri 

                  1 adalah kode bayar untuk biaya semester 

0200090099 adalah NPM mahasiswa D.III Kebidanan     

Khusus pembayaran di luar bank rekanan ditambahkan kode bank Mandiri 

sebelum kode VA. Adapun kode bank mandiri adalah 008  

Contoh : 008892610200090099 

2. Setelah berhasil melakukan pembayaran mahasiswa menyimpan bukti 

pembayaran dan menyerahkan ke bagian keuangan untuk ditukarkan dengan 

kwitansi pembayaran  

3. Bagian keuangan memeriksa bukti pembayaran dari bank kemudian 

menginput ke data histori mahasiswa sesuai kode pembayaran VA 

4. Bagian keuangan mencetak kwitansi pembayaran, melakukan pengesahan 

kemudian menyerahkan kwitansi yang telah disahkan kepada mahasiswa. 
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BAB III 

SISTEM PENDIDIKAN DAN PERATURAN AKADEMIK 

 

A. DASAR HUKUM 

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan berdasarkan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: 

1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

4.  Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

5.  Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi. 

6.  Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan  

Penyelenggaraan Pendidikan. 

7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 234/U/2000 Tentang 

Penyusunan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar sebagai pengganti Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional N. 056/U/1994 Tentang Kurikulum Nasional. 

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 056/U/2002 Tentang 

Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 

 

B. TAHUN AKADEMIK 

Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan 

September. Tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing 

terdiri dari 16 minggu termasuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS). Semester ganjil dimulai bulan September sampai 

dengan Februari tahun berikutnya, dan semester genap dimulai Maret sampai 

dengan Agustus.  
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C. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

1. Kegiatan Akademik 

Kegiatan Akademik dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran teori, 

praktikum, praktik, dan praktik lapangan. Teori yang diberikan dalam proses 

pembelajaran dalam bentuk mata kuliah. Beban mata kuliah dinyatakan dalam 

Satuan Kredit Semester (SKS). Berdasarkan pasal 17 Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015, perhitungan 1 SKS pada bentuk 

pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup : 

a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester 

b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit perminggu per 

semester 

c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu persemester 

Pengertian 1 SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk 

pembelajaran lain yang sejenis mencakup : 

a. Kegiatan belajar tatap muka 100 menit perminggu per semester 

b. Kegiatan belajar mandiri 70 menit perminggu per semester 

Pengertian 1 SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, 

praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan atau 

bentuk pembelajarn lain yang setara adalah 170 menit perminggu persemester. 

Beban belajar mahasiswa adalah setara dengan 18 SKS sampai dengan 20 

SKS per semester. Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran dicatat di 

daftar kehadiran yang disediakan oleh BAAK. Mahasiswa dinyatakan mengikuti 

kegiatan pembelajaran apabila terbukti mengikuti minimal 80 % kehadiran. 

 

2. Matrikulasi 

Kegiatan matrikulasi diikuti oleh mahasiswa Program Studi Kebidanan 

lulusan SMA jurusan selain IPA. Kegiatan matrikulasi dilaksanakan dalam 8 kali 

tatap muka, diselenggarakan sebelum perkuliahan tahun ajaran baru berjalan. 

 

3. Kartu Rencana Studi 

Kartu rencana studi (KRS) adalah lembaran berisikan rencana mata kuliah 

yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam satu semester. Rencana mata kuliah 
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dalam satu semester ditetapkan dalam satu paket. Mahasiswa diharuskan 

mengikuti mata kuliah yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. 

Prosedur pengisian KRS adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengisi KRS di Sistem Informasi Akademik sesuai dengan 

matakuliah yang akan digelar. 

b. Mahasiswa membawa KRS yang telah di print ke Pembimbing Akademik 

untuk di konsultasikan dan dilakukan pengesahan. 

c. Mahasiswa memberikan 1 lembar KRS untuk Bagian Akademik dan 1 lembar 

KRS untuk Pembimbing Akademik dan 1 KRS untuk arsip mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

4. Pembimbing Akademik 

Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk dan diberikan 

tugas membimbing mahasiswa atau kelompok mahasiswa dengan tujuan untuk 

membantu mahasiswa mengatasi  masalah dan hambatan dalam mengiktui proses 

pembelajaran. Selain itu pembimbing akademik juga berperan sebagai 

penghubung orang tua mahasiswa dengan STIKes Respati Tasikmalaya, 

menginformasikan masalah yang dihadapi mahasiswa baik akademik maupun 

nonakademik yang dapat menghambat proses pembelajaran yang diikutinya. PA 

diangkat melalui Surat Keputusan Ketua STIKes Respati berdasarkan usulan dari 

Ketua Program Studi. 

 

5. Kartu Hasil Studi 

Setiap akhir semester mahasiswa akan mendapatkan Kartu Hasil Studi 

semester yang berisi nilai hasil studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan 

serta Indeks Prestasi yang dicapainya. KHS dapat digunakan oleh Pembimbing 

Akademik untuk memantau perkembangan prestasi mahasiswa yang diasuhnya. 

KHS juga dapat dilihat oleh mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik. 

 

6. Cuti akademik 

Cuti akademik adalah masa mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan karena 

alasan yang kuat dan dibenarkan oleh ketentuan di dalam pendidikan. Mahasiswa 
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mengajukan cuti akademik kepada Ketua Program Studi terkait. Bila alasan untuk 

mengajukan cuti akademi kuat dan dapat diterima, Ketua  Progam Studi 

meneruskan permohonan  mahasiswa kepada Ketua STIKes. Keputusan cuti 

akademik ditetapkan oleh Ketua STIKes. Surat cuti akademik mahasiswa 

dipersiapkan oleh Kepala BAAK, dan ditanda tangani oleh Wakil ketua I atas 

nama Ketua STIKes, tembusan disampaikan kepada Waket II.  

Mahasiswa yang dapat mengajukan cuti akademik setelah mengikuti 

perkuliahan dua semester. Cuti akademik diambil maksimal 4 semester dengan 

ketentuan tidak dapat diambil 3 semester berturut-turut. Adapun syarat 

adminsitrasi cuti akademik adalah sebagai berikut: 

a. Bebas tunggakan keuangan 

b. Bebas pinjaman buku perpustakaan 

c. Bebas pinjaman alat laboratorium 

d. Surat pemohonan cuti  diketahui oleh orang tua/ wali mahasiswa 

 

7. Aktif Kuliah Kembali 

Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan cuti akademik harus menempuh 

prosedur sebagai berikut: 

a. Memberikan surat permohonan aktif kembali ke Ketua STIKes Respati 

melalui Prodi masing-masing disertai surat keterangan cuti di semester 

sebelumnya. 

b. Melengkapi persyaratan administrasi baik administrasi akademik maupun 

keuangan. 

c. Mendapatkan surat keterangan aktif kembali dari Bagian Akademik yang 

ditandatangani Wakil Ketua I atas nama ketua STIKes Respati Tasikmalaya, 

dan tembusan kepada Wakil Ketua II. 

d. Melakukan regristasi dan mengisi KRS di semester yang akan berjalan. 

D. UJIAN DAN PENILAIAN 

1. Tujuan Ujian 

Penyelenggaraan ujian dimaksud untuk :  

1) Menilai apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan 

bahasan yang disajikan dalam kuliah.  
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2) Sebagai umpan balik dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

hasil proses belajar mengajar. 

 

2. Pelaksanaan Ujian 

1) Pada pertengahan semester diadakan satu kali ujian tengah semester (UTS) 

dan pada akhir semester diadakan satu kali ujian akhir semester (UAS) 

untuk semua mata kuliah secara terjadwal.  

2) Nilai ujian yang telah masuk pada bagian akademik tidak dapat diralat atau 

diubah oleh dosen kecuali melalui mekanisme perbaikan atau remidial 

yang telah ditentukan. 

 

3. Ketentuan Penilaian Ujian 

Pedoman penilaian keberhasilan dinyatakan dalam bentuk huruf A, A-, 

B+, B, B-, C+, C, D, E. Nilai A dan A- berarti “Baik Sekali”. B+, B dan B- berarti 

“Baik”. C+ dan C berarti “Cukup”, D berarti “Kurang”, E berarti “Gagal”. 

Apabila mahasiswa tidak memperbaikinya nilai yang kosong dalam 1 minggu, 

maka nilai kosong secara otomatis akan berubah menjadi “E”. 

Tabel Penilaian 

NILAI BOBOT HURUF MUTU 

86-100 4 A 

80-85 3,7 A- 

75-79 3,4 B+ 

70-74 3 B 

65-69 2,7 B- 

60-64 2,4 C+ 

55-59 2 C 

45-54 1 D 

< 45 0 E 

 

4. Persyaratan Peserta Ujian 

a. Mahasiswa yang terdaftar secara administrasi dan akademik pada semester 

tersebut.  

b. Tidak terkena sanksi akademik dan tidak habis masa studinya 

c. Paling sedikit mengikuti 80% dari pelaksanaan kuliah semester tersebut 

d. Sudah dinyatakan dapat mengikuti ujian oleh bagian keuangan. 
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5. Tata Tertib Pengawas Ujian 

a. Sepuluh menit sebelum ujian dimulai, pengawas ujian harus sudah 

berada di ruang ujian.  

b. Naskah soal ujian dibuka oleh seorang pengawas di depan peserta ujian 

dan dibagikan kepada peserta dalam keadaan tertutup (menghadap 

kebawah)  

c. Tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam jadwal ujian, aba-aba 

dimulainya ujian diberikan.  

d. Setelah lima menit berlangsung, daftar hadir diedarkan kepada 

mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani  

e. Pengawas ujian wajib memeriksa kelengkapan peserta ujian berupa :  

1) Bagi mahasiswa S1 kesehatan masyarakat wajib mengenakan 

pakaian putih polos dan celana/rok berwarna hitam (non jeans). 

2) Bagi mahasiswa D3 kebidanan wajib mengenakan pakaian putih 

biru, lengkap dengan atributnya.  

3) Peserta ujian wajib membawa KPU, dan KPU tersebut di periksa dan 

ditandatangani oleh pengawas ujian.  

4) Bagi peserta ujian yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas 

maka pengawas ujian wajib mengeluarkan peserta ujian dari ruangan 

ujian.  

f. Setelah waktu ujian selesai, pengawas harus segera mengumpulkan 

kertas ujian dari semua peserta.  

g. Setelah selesai penyelenggaraan ujian suatu mata kuliah, pengawas harus 

mengisi menandatangani Berita Acara Ujian dan Daftar Hadir Pengawas. 

Semua berkas ujian harus diserahkan kepada penanggung jawab ujian, 

berupa :  

1) Seluruh kertas ujian mata kuliah yang baru diselenggarakan.  

2) Berita acara pelaksanaan ujian dan daftar hadir peserta ujian yang 

telah diisi. 

3) Pengawas ujian menyerahkan berkas tersebut ke penanggung jawab 

soaldengan Berita Acara Serah Terima. 
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6. Tata Tertib Peserta Ujian 

a. Peserta ujian harus sudah berada di ruang ujian sepuluh menit sebelum 

ujian dimulai.  

b. Peserta harus menduduki kursi dan ruang yang ditentukan oleh panitia.  

c. Peserta ujian tidak diperkenankan membawa buku, catatan, kertas atau 

sejenisnya atau barang lain dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan 

untuk membantu penyelesaian soal ujian, kecuali perangkat alat tulis atau 

yang dibolehkan dan diumumkan oteh panitia.  

d. Peserta ujian harus membawa sendiri semua perangkat alat tulis,  tidak 

diperkenankan meminjam kepada sesama peserta pada saat ujian 

berlangsung.  

e. Peserta diharuskan membawa kartu peserta ujian (KPU). 

f. Peserta wajib menandatangani daftar hadir.  

g. Peserta ujian S1 kesehatan masyarakat wajib mengenakan pakaian putih 

dan celana/rok hitam (non jeans) dan mahasiswa D3 kebidanan wajib 

mengenakan seragam putih biru lengkap dengan atributnya. 

h. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang :  

1) Mengganggu ketenangan dan kelancaran penyelenggaraan ujian baik 

berupa tingkah laku, suara, gerak gerik dan lain-lain.  

2) Bekerja sama, meminta bantuan atau membantu sesama peserta ujian 

dalam bentuk dan cara apapun yang bertujuan untuk menyelesaikan 

soal ujian. 

3) Meninggalkan tempat duduk atau meninggalkan ruangan, kecuali 

dengan seijin pengawas.  

i. Peserta ujian harus menjaga ketertiban, kebersihan ruangan dan 

lingkungan, tidak diperkenankan makan, minum dan merokok dalam 

ruang ujian.  

j. Peserta ujian harus patuh dan mengikuti petunjuk atau instruksi panitia 

ujian sehubungan dengan penyelenggaraan ujian.  

k. Jika peserta ingin memanggil pengawas cukup dengan kode mengetuk 

meja beberapa kali dan mengangkat tangan, jangan berbicara atau 

menimbulkan kegaduhan suasana ujian.  
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l. Peserta ujian harus bertingkah laku yang sopan dan wajar sesuai dengan 

norma-norma sosial yang berlaku.  

m. Bagi mahasiswa yang mau mininggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian 

habis, dapat meninggalkan ruangan dengan seijin pengawas, kertas kerja 

harus ditaruh di atas meja/kursi dalam keadaan tertutup (menghadap ke 

bawah)  

n. Peserta ujian yang keluar ruang ujian lebih dari 10 menit maka dianggap 

selesai.  

o. Peserta ujian harus segera menghentikan pekerjaan pada saat pengawas 

memberi aba-aba bahwa ujian telah selesai, dan kemudian segera 

meninggalkan ruang ujian, kertas kerja harus ditaruh di atas meja dalam 

keadaan tertutup (menghadap ke bawah).  

 

7. Sanksi dan Pelanggaran Tata Tertib Ujian 

a. Bila terjadi peserta ujian melanggar tata tertib ujian, Panitia atau pengawas 

ujian tidak perlu menegur secara langsung kepada mahasiswa yang 

bersangkutan, kecuali bagi pelanggaran tata tertib yang dapat mengganggu 

kelancaran dan ketenangan ujian. Setiap pelanggaran akan dicatat dalam 

Berita Acara Penyelenggaraan Ujian secara lengkap dengan nama dan 

nomor mahasiswa serta bentuk pelanggarannya.  

b. Para peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian akan dikenakan sanksi 

sebagai berikut :  

1) Bila peserta ujian mengadakan pelanggaran, panitia ujian dapat 

menentukan bahwa peserta yang bersangkutan dinyatakan hilang 

haknya sebagai peserta mata kuliah tersebut.  

2) Jika pelanggaran memang sudah direncanakan sebelumnya baik 

sendiri atau bersama beberapa orang, atau yang bersifat sengaja 

membangkang petunjuk atau instruksi panitia, maka setelah 

diadakan sidang penyidikan oleh ketua dan dengan Keputusan 

Ketua, mahasiswa tersebut dapat dikenakan pemberhentian 

sementara (skorsing) selama satu semester atau lebih atau 

dikeluarkan dari STIKes Respati Tasikmalaya dengan tidak hormat. 
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3) Bila peserta ujian tidak mengenakan baju sebagaimana tertulis dalam 

tata tertib peserta ujian atau tidak membawa KPU maka di keluarkan 

dari ruangan ujian. 

 

E. EVALUASI KEBERHASILAN MAHASISWA 

Keberhasilan studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). Evaluasi 

keberhasilan studi dilakukan pada tiap akhir semester, pada akhir tahun pertama, 

pada akhir tahun kedua, pada akhir program studi diploma, pada akhir program 

studi sarjana. Disamping itu evaluasi juga dilakukan pada akhir batas waktu 

masing-masing program studi. 

1. Evaluasi Keberhasilan Tahun Pertama 

Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai mahasiswa terdaftar pada 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati Tasikmalaya akan dilakukan evaluasi 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Apabila mahasiswa memiliki IPK di bawah 

2,75, maka mahasiswa tersebut akan diberikan pembinaan.  

 

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Pada Akhir Program 

a. Ujian akhir program studi dimaksudkan untuk mengevaluasi mahasiswa 

tingkat akhir terhadap kompetensi yang ditetapkan oleh program studi.  

b. Seorang mahasiswa dinyatakan telah selesai program studinya bila ia telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1) Menyelesaikan seluruh program yang telah ditentukan dalam 

kurikulum.  

2) Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 

2,75 (dua koma tujuh lima)  

c. Seorang mahasiswa yang dinyatakan lulus seperti dimaksud di atas, 

mendapat predikat sesuai dengankeputusan menteri pendidikan Nasional  

nomor 323/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan 

tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa sebagai berikut: 

d. IPK 2,00 – 2,75 : memuaskan 

e. IPK 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan 

f. IPK 3,51 – 4,00 : dengan pujian 
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3. Batas Waktu Studi 

Batas Studi Program Studi Diploma III Kebidanan sekurang-kurangnya 

adalah 6 semester dan selama-lamanya dapat ditempuh 10 semester. Batas Studi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat dapat ditempuh dalam waktu 8 semester 

atau selama-lamanya 14 semester.  

Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan 

batas waktu studi tersebut di atas, maka kepada mahasiswa tersebut akan 

diberikan Surat Keputusan (SK) Ketua yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan tidak bisa melanjutkan studinya di STIKes Respati Tasikmalaya dan 

dinyatakan Drop Out. 

 

4. Ijazah dan Transkrip 

Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran  

diberikan ijazah sebagai tanda bukti kelulusan, selain itu mahasiswa tersebut juga 

berhak mendapatkan transkrip nilai. Transkrip nilai merupakan lampiran dari 

ijazah yang mencantumkan semua mata kuliah yang telah diambil oleh seorang 

mahasiswa pada suatu jenjang studi tertentu selama belajar pada program yang 

dipilihnya lengkap dengan nilai dan indeks prestasi yang diperoleh. 

 

5. Sanksi Akademik 

Tertib proses penyelenggaraan pendidikan adalah syarat mutlak untuk 

menciptakan suasana belajar yang baik dan untuk menjamin tercapainya mutu 

pendidikan. Tertib proses pendidikan wajib dijaga dan diusahakan terus 

peningkatannya. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan wajib mentaati 

semua akademik serta administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus.  

Terhadap semua pelanggaran, baik pelanggaran ketertiban kampus, 

maupun pelanggaran administrasi dan akademik dapat dikenakan sanksi akademik 

sesuai dengan kode etik yang berlaku di STIKes Respati. Sanksi akademik adalah 

dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran 

ketertiban kampus mapun pelangaran administrasi dan akademik. Sankasi 

akademik dapat dikenakan atas perbuatan:  
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a. Ketetapan atau pernyataan dengan sengaja tidak benar yang ditulis dalam 

formulir biodata akan dikenakan teguran lisan maupun tulisan  

b. Dengan sengaja memalsukan dokumen atau berkas pendaftaran dikenakan 

sanksi teguran atau drop out.   

c. Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib ujian atau melakukan kecurangan 

akan dikenakan sanksi :    

1) Teguran  

2) Tidak diperbolehkan mengikuti ujian.  

3) Ujian dibatalkan dan mendapat nilai E.  

d. Pemalsuan akademik seperti pencontekan, jiplakan skripsi/ KTI, dan lain 

sebagainya dan semua bentuk kecurangan akademik baik yang dilakukan 

dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam ujian dikenakan sanksi 

Pembatalan Ujian yang sedang diikuti. 

e. Semua pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau yang merusak 

kehidupan kampus akan dikenakan tindakan:  

a. Skorsing atau larangan mengikuti kegiatan akademik.  

b. Diserahkan pada yang berwajib.  

c. Dikeluarkan dari STIKes Respati. 

 

D. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING  

Selama pandemic covid-19 pelaksanaan pembalajaran daring di STIKes 

Respati dilaksanakan mengkuti aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dan situasi setempat. Pembelajaran daring yang diselenggarakan adalah 

pembelajaran pada setiap mata kuliah teori. Khusus mata kuliah praktikum  

diupayakan tetap dilakukan secara daring, namun jika menyangkut kelulusan dan 

kompetensi mahasiswa yang tidak dapat dilaksanakan secara daring maka 

kegiatan tersebut dapat diselenggarakan di laboratorium kampus dengan tetap 

mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen dan karyawan. 

1. Pembelajaran Teori 

a. Proses 

Proses pembelajaran teori yang dilakukan dosen adalah sebagai berikut. 
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1) Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bahan kajian dan 

urutan materi 

2) perkuliahan yang terdapat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

mata kuliah 

3) Dosen memastikan bahwa mahasiswa sudah login dengan melihat presensi 

mahasiswa 

4) Dosen memulai perkuliahan dengan mengetikkan atau mengucapkan 

salam kepada para mahasiswa. 

5) Dosen menyajikan materi perkuliahan dengan memperhatikan 

karakteristik proses 

6) pembelajaran yang mencakup interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, ematik, efektif, kolaboratif dan berpusat padamahasiswa. 

7) Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, 

mengerjakan latihan, melakukan interaksi multi arah dalam proses 

pemberlajaran. 

8) Dosen memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa. 

9) Dosen memberikan pengantar atau informasi singkat mengenai materi 

perkuliahan untuk pertemuan berikutnya. 

10) Dosen menutup perkuliahan dengan mengucapkan (mengetik) salam dan 

sampai jumpa pada pertemuan mata kuliah berikutnya. 

11) Dosen meninggalkan meeting room dan menyimpan/foto bukti 

pembelajaran dengan mahasiswa. 

12) Dosen mengisi absen pembelajaran secara online melalui google form 

yang telah disiapkan  

13) Proses pembelajaran yang di lalui mahasiswa sesuai dengan platform yang 

disepakati. 

 

b. Tata Tertib 

1) Dosen 

a) Dosen wajib mengupload Rencana Perkuliahan Semester (RPS) melalui 

grup WA mata kuliah atau aplikasi pembelajaran yang digunakan paling 

lambat 1 (satu) hari sebelum perkulihan dimulai. . Hal ini dilakukan agar 
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mahasiswa bisa mempersiapkan diri mengikuti perkulihan secara 

maksimal. 

b) Dosen wajib mengupload (memposting) materi perkuliahan yang akan 

diajarkan melalui grup WA mata kuliah atau aplikasi pembelajaran yang 

digunakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum materi tersebut diajarkan. 

Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa mempersiapkan diri mengikuti 

perkulihan secara maksimal. 

c) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan sesuai dengan perkuliahan yang 

sudah ditetapkan. 

d) Dosen wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika pembelajaran. 

e) Dosen wajib melayani pertanyaan mahasiswa yang berhubungan dengan 

materi perkuliahan. 

f) Dosen wajib mendokumentasikan (foto) bukti perkuliahan. 

g) Dosen wajib mengisi formulir absensi melalui link google form yang 

dikeluarkan BAAK. 

h) Dosen wajib mengisi formulir pemantauan proses perkuliahan daring jika 

dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring. 

 

2) Mahasiswa 

a) Mahasiswa wajib mengikuti proses perkuliahan sampai selesai sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b) Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika pembelajaran. 

c) Mahasiswa wajib menyatakan kehadiran diawal pertemuan dan akan 

direkap oleh PJ Mata kuliah. 

d) Mahasiswa bertanggung jawab terhadap pemenuhan capaian pembelajaran 

setiap mata kuliah yang diikuti. 

e) Mahasiswa turut bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan 

pelaksanaan proses perkuliahan daring. 

f) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain saat mengikuti 

perkuliahan, kecuali atas persetujuan dosen. 
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3) Pengelola (program studi, dan BAAK) 

a) BAAK menyediakan link google form absensi pertemuan dan berita 

acara mata kuliah 

b) Pengelola bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan 

perkuliahan 

c) Pengelola wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses 

pembelajaran daring untuk setiap mata kuliah. 

d) Pengelola wajib mengisi formulir audit mutu akademik jika audit mutu 

dilakukan oleh universitas melalui Lembaga Pengembangan dan 

Penjaminan Mutu (LP2M). 

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 

(online), baik dalam bentuk kuis, tugas, karya mandiri maupun kelompok, ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. UTS dan UAS dilaksanakan secara 

online, dikelola langsung oleh dosen pegampu mata kuliah, dan dilaksanakan 

sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bagian Akademik. 

Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun 

kelompok. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan oleh program 

studi pada akhir semester dan selanjutnya dilaksanakan audit mutu secara online 

oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal ((LPMI)  untuk memastikan pencapaian 

standar mutu pendidikan.  

 

2. Pembelajaran Praktik/ Praktikum 

Ketua program studi hanya dapat memberikan ijin aktivitas mahasiswa 

secara luring untuk kegiatan yang terpaksa dan harus dilakukan secara Luar 

Jaringan (Luring). Adapun kegiatan tersebut antara lain:  penelitian tugas akhir 

dan praktikum  yang hanya dapat dilakukan di laboratorium, Ijin aktivitas 

mahasiswa ini wajib memenuhi protokol kesehatan.  

Semua orang yang menggunakan laboratorium  harus saling menjaga, 

melindungi dan memantau satu dan lainnya serta memastikan setiap saat tidak 

terjadi situasi 3C (Closed spaces (ruang tertutup), Crowded places (tempat 
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kerumunan), dan  Close contact situation (situasi berdekatan). Bila dalam satu 

rombongan kegiatan ternyata terdapat orang yang positif COVID-19 (memeiliki 

gejala ataupun tidak), maka seluruh rombongan kegiatan harus dilakukan test 

COVID-19 serta dilakukan tindakan medis sesuai protokol. 

Setiap orang membawa bekal makan dan peralatan makan sendiri dan tidak 

dimakan bersama-sama. Peralatan laboratorium yang digunakan bersama harus 

dipastikan telah disterilkan sebelum digunakan orang lain. Alternatifnya seluruh 

peserta menggunakan sarung tangan latex (disposable) dan setelah selesai 

penelitian/ praktikum, cuci tangan dengan sabun sebelum keluar dari 

laboratorium.  

 

3. Pemantauan 

Penanggung jawab harian laboratorium bertugas memastikan terpenuhinya 

semua check list yang sudah disusun dan memantau terselenggaranya seluruh 

protokol yang ditetapkan. Apabila ada penyimpangan terhadap protokol atau 

terjadi kejadian di luar protokol harus melaporkan pada gugus tugas Covid-19 

atau pada program studi. Penanggung jawab laboratorium dapat mengusulkan 

perbaikan protokol berdasar kondisi yang dijumpai di tempat yang menjadi 

tanggung jawabnya.  
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BAB IV 

PELAYANAN ADMINISTRASI  AKADEMIK,  

PROGRAM STUDI, PERPUSTAKAAN DAN 

LABORATORIUM 

 

A. AKADEMIK, KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 

1. Pembuatan Kartu Mahasiswa 

Kartu mahasiswa dibuat pada saat mahasiswa terdaftar pada STIKes Respati 

Tasikmalaya. Bagi mahasiswa lama yang kehilangan kartu mahasiswanya dapat 

mengajukan pembuatan kembali, sesuai dengan aturan yang ditetapkan.  

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dikelola oleh bagian umum STIKes Respati 

Tasikmalaya dengan syarat sebagai berikut : 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di STIkes Respati Tasikmalaya 

b. Menyerahkan biadata 

c. Menyerahkan pas foto terbaru 3 x 4 dengan latar biru sebanyak 1 lembar 

Kartu dapat diambil minimal 1 bulan dan maksimal 6 Bulan setelah 

diterima menjadi mahasiswa.  Kartu mahasiswa berlaku hingga mahasiswa 

menyelesaikan kuliah di STIKes Respati Tasikmalaya.  

 

2. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai 

Prosedur Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai: 

a. Alumni menyerahkan foto copy ijazah/transkip nilai maksimal sebanyak 10 

(sepuluh) lembar beserta ijazah/transkrip asli ke bagian akademik.  

b. Bagian Akademik mengecek keabsahan ijazah/transkrip asli tersebut yang 

dibawa alumni secara langsung.  

c. Membayar biaya legalisir ijazah dan transkrip nilai dikenakan biaya tetap 

untuk jumlah maksimal 10 (Sepuluh) lembar ijazah dan 10 (sepuluh) lembar 

transkrip nilai sebesar Rp. 50.000. 

d. Alumni dapat mengambil ijazah/transkip nilai yang telah dilegalisir di bagian 

akademik maksimal 3 hari setelah permohonan legalisir.  
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3. Permohonan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif 

Permohonan ini hanya dapat diajukan untuk mahasiswa yang terdaftar di 

semester berjalan. Mahasiswa dapat menghubungi bagian akademik dengan 

menyerahkan foto copy Kartu Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku. Mahasiswa 

mengisikan formulir permintaan surat keterangan aktif kuliah. Surat Keterangan 

tersebut dapat diambil pada Bagian Akademik setelah 3 (tiga) hari dari 

permohonan.  

 

4. Permohonan Ujian Susulan 

Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang berhak mengikuti 

ujian tengah/akhir semester namun tidak dapat mengikuti ujian dikarenakan 

kondisi yang telah ditentukan sebagai berikut:  

a. Menderita sakit yang mengakibatkan dirawat (opname) dirumah sakit dengan 

menunjukkan bukti surat keterangan dokter.  

b. Pihak keluarga (kakek/nenek/orang tua/saudara kandung) ada yang meninggal 

dan menginformasikan ke bagian administrasi.  

c. Belum memenuhi syarat administrasi keuangan 

d. Melanggar tata tertib ujian.  

Prosedur yang harus ditempuh untuk ujian susulan sebagai berikiut : 

a. Mahasiswa mendaftar ke Bagian Akademik dengan menyerahkan surat 

permohonan ujian susulan ke bagian akademik.  

b. Mahasiswa mengisi formulir ujian susulan dengan melampirkan surat 

keterangan yang asli (surat opname dari Rumah Sakit/Dokter) ke bagian 

akademik paling lambat 1(satu) hari setelah ujian tengah/akhir semester 

berakhir. 

c. Ujian susulan akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan oleh bagian administrasi akademik.  

d. Mahasiswa membayar registrasi ujian susulan 

e. Mahasiswa mendapatkan kartu ujian susulan untuk UTS/UAS 

Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian utama maupaun ujian 

susulan yang ditetapkan akademik maka dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah 

tersebut.  
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5. Pengambilan Kartu Hasil Studi Mahasiswa 

Kartu Hasil Ujian (KHS) dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan (bersamaan dengan KRS semester berikutnya ) di bagian akademik 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

 

6. Tugas Akhir, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah dan Kerja Praktek 

Semua hal yang berhubungan dengan tugas akhir, skripsi, karya tulis ilmiah 

dan kerja praktek dapat dilihat pada buku panduan tugas akhir, skripsi, karya tulis 

ilmiah dan kerja praktek. 

 

B. PERPUSTAKAAN DAN LABORATORIUM 

Semua ketentuan yang terkait dengan Perpustakaan dan Laboratorium 

diatur di Perpustakaan dan Laboratorium yang dituangkan dalam peraturan 

Perpustakaan dan Laboratorium. 
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BAB V 

PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM 

 

STIKes Respati Tasikmalaya menyelenggarakan Program Studi Diploma 

III Kebidanan dan S1 Kesehatan Masyarakat. Berikut penjelasan rinci tentang 

kedua Program Studi tersebut. 

 

A. Program Studi Diploma III Kebidanan 

1. Visi 

Menjadi  Program Studi Diploma III Kebidanan unggul dalam 

mengelola kesehatan ibu dan anak berbasis komunitas pada tahun 2027 

yang menghasilkan Ahli Madya Kebidanan profesional, religius, 

kreatif, mandiri dan berdaya saing global. 

 

2. Misi  

a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan ahli madya 

kebidanan yang memiliki kompetensi profesional dalam 

melaksanakan pengelolaan kesehatan ibu dan anak berbasis 

komunitas yang religius, kreatif, mandiri dan berdaya saing global. 

b. Menyelenggarakan penelitian yang  unggul, inovatif dan 

implementatif dalam pengembangan ilmu kebidanan. 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang  unggul, inovatif 

dan implementatif sesuai dengan bidang ilmu kebidanan dalam 

meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan  anak. 

d. Mengembangkan sumber daya manusia profesional di Program 

Studi Diploma III Kebidanan melalui pendidikan yang mendukung 

pelaksanaan kebidanan komunitas. 

e. Mengembangkan organisasi program studi dalam merespon 

berbagai perkembangan dunia kebidanan. 

f. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, 

guna berperan serta mendukung pembangunan kesehatan ibu dan 

anak. 
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3. Tujuan Program Studi Kebidanan 

a. Tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan lulusan 

kebidanan yang profesional, religius, kretaif dan berdaya saing global.  

b. Menghasilkan produk penelitian yang inovatif dan implementatif 

dalam pengembangan ilmu kebidanan. 

c. Menghasilkan produk pengabdian pada masyarakat yang inovatif dan 

implementatif yang bisa meningkatkan derajat kesehatan ibu dan 

anak. 

d. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola program 

studi secara profesional. 

e. Terciptanya budaya organisasi yang kondusif, adaptif dan responsif 

terhadap perkembangan dunia kebidanan. 

f. Tercapainya kerjasama baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional. 

 

4. Sasaran Program Studi Kebidanan 

Agar semua tujuan program studi kebidanan bisa tercapai, maka ditetapkan 

beberapa sasaran sebagai berikut:  

a. Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang memiliki 

kompetensi tinggi 

b. Tercapainya mutu pelayanan akademik dan kemahasiswaan. 

c. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

manusia yang profesional. 

d. Tercapainya mutu sarana dan prasarana yang memadai serta sistem 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

e. Tercapainya mutu penelitian inovatif yang berkontribusi pada ilmu 

pengetahuan. 

f. Tercapainya mutu pengbdian masyarakat inovatif yang berbasis pada 

penyelesaian masalah kesehatan ibu dan anak. 

g. Terciptanya sistem manajemen dan tata kelola program studi yang 

baik. 
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h. Tercapainya kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

5. Kompetensi/Profil Lulusan 

Lulusan Program Studi DIII Kebidanan STIKes Respati sebagai 

pemberi asuhan kebidanan  (care provider) yang berperan sebagai pemberi 

asuhan kebidanan  pada masa kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, 

nifas, KB, bayi dan balita pada kondisi normal, melakukan deteksi dini 

dan penanganan awal kegawatdaruratan sesuai standar operasional 

prosedur (SOP) dan kode etik profesi pada tatanan pelayanan kesehatan 

serta mampu mengelola kebidanan komunitas. 

 

6. Mata Kuliah 

Berdasarkan kompetensi seperti dikemukakan di atas, mata kuliah 

(dengan beban studi dalam kelompok mata kuliah)  yang dibahas dan 

dipraktikkan dalam proses pembelajaran  adalah sebagai berikut: 

 
KODE 

KOMPETENSI 

KODE 

MATA 

KULIAH KURIKULUM 2020/2021  SKS 

T P K 

  Semester I     

MKI 2101 Pancasila   2 2 0 0 

MKP 2101 Farmakologi 2 1 1 0 

MKK 2101 Komunikasi Teurapetik  2 1 1 0 

MKP 2102 Anatomi dan Fisiologi  3 2 1 0 

MKI 2102 Agama 2 1 1 0 

MKP 2103 Konsep Kebidanan  3 2 1 0 

MKP 2104 

Keterampilan Dasar 

Praktik Kebidanan  3 1 2 0 

MKK 2102 Soft Skill 2 1 1 0 

MKI 2103 Bahasa Indonesia 2 1 1 0 

  Jumlah SKS 21 12 9 0 

  Semester II         

MKI 2204 Kewarganegaraan 2 2 0 0 

MKP 2205 Kesehatan Reproduksi 2 1 1 0 

MKP 2206 

Pengantar Asuhan 

Kebidanan  5 3 2 0 

MKP 2207 

Asuhan Kebidanan 

Kehamilan 5 2 3 0 
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KODE 

KOMPETENSI 

KODE 

MATA 

KULIAH KURIKULUM 2020/2021  SKS 

T P K 

MKP 2208 

Etika dan hukum 

Kesehatan 2 1 1 0 

MKP 2209 

Keterampilan Klinik 

Praktik kebidanan 4 0 0 4 

  Jumlah SKS 20 9 7 4 

  Semester III         

MKP 2310 

Asuhan kebidanan 

persalinan dan BBL 5 2 3 0 

MKP 2311 

Asuhan kebidanan pasca 

persalinan dan menyusui 3 1 2 0 

MKP 2312 

Asuhan kebidanan 

neonatus, bayi dan balita 4 2 2 0 

MKK 2303 

Tekhnologi Informasi 

Kebidanan 2 1 1 0 

MKP 2313 

Aspek Sosial Budaya 

Kesehatan 2 1 1 0 

MKP 2314 

Pelayanan Keluarga 

Berencana 3 1 2 0 

MKK 2304 English for midwifery 2 1 1 0 

  Jumlah SKS 21 9 12 0 

  Semester IV         

MKP 2415 

Gawat Darurat Maternal 

Neonatal 2 1 1 0 

MKP 2416 

Komunikasi dalam 

Praktik Kebidanan 3 1 2 0 

MKP 2417 Dokumentasi Kebidanan 2 1 1 0 

MKK 2405 MTBS 2 1 1 0 

MKP 2418 Kebidanan Komunitas 4 3 1 0 

MKP 2419 

Praktik Klinik Kebidanan 

I 6 0 0 6 

  Jumlah SKS 19 7 6 6 

  Semester V         

MKK 2506 

Pemantaaun Wilayah 

Setempat (PWS) 2 1 1 0 

MKK 2507 

Pemberdayaan 

Masyarakat 2 1 1 0 

MKP 2520 

Praktek Kebidanan 

Komunitas 4 0 0 4 

MKP 2521 

Praktik Klinik Kebidanan 

II  10 0 0 10 

  Jumlah SKS 18 2 2 14 

  Semester VI         

MKP 2622 

Praktik Klinik Kebidanan 

III 8 0 0 8 
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KODE 

KOMPETENSI 

KODE 

MATA 

KULIAH KURIKULUM 2020/2021  SKS 

T P K 

MKP 2623 Laporan Tugas Akhir 3 0 0 3 

MKK 2608 

Ujian Akhir Program 

(UAP) 0 0 0 0 

  Jumlah SKS 11 0 0 11 

    110 39 36 35 

 

B.   Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat 

1. Visi 

Menjadi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat unggul di tingkat 

Nasional tahun 2027, yang menghasilkan Sarjana Kesehatan 

Masyarakat profesional, religius, kreatif, mandiri, dan berdaya saing 

tinggi. 

 

2. Misi  

Misi Program S1 Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan Sarjana 

Kesehatan Masyarakat yang memiliki kompetensi profesional, 

religius, mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi 

b. Menyelenggarakan penelitian yang unggul dan implementatif di 

bidang Kesehatan Masyarakat 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang unggul dan 

implementatif guna meningkatkan kesehatan masyarakat 

d. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di 

Program Studi Kesehatan Masyarakat 

e. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang menunjang 

proses pembelajaran di Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat 

f. Meningkatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

IPTEK di bidang Kesehatan Masyarakat  

g. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait 

yang mendukung perkembangan bidang Kesehatan Masyarakat 
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3. Tujuan 

Secara umum, tujuan program ini adalah untuk menyelengarakan 

pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku 

yaitu menghasilkan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Adapun tujuan 

spesifik program studi adalah: 

a. Tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan 

lulusan tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, religius, 

kretaif dan berdaya saing tinggi, serta kompeten dalam: 

1) Melakukan kajian dan analisis situasi (analysis and assessement 

skills) 

2) Mengembangkan kebijakan dan Perencanaan Program (policy 

development and program planing skills) 

3) Berkomunikasi secara efektif (communication skills) 

4) Memahami budaya lokal (cultural competency skills/local 

wisdom) 

5) Melakukan pemberdayaan masyarakat (community dimensions of 

practice) 

6) Memahami dasar ilmu kesehatan masyarakat (basic public health 

science) 

7) Merencanakan dan mengelola sumber dana (financial Planning 

and management skills) 

8) Memimpin  dan berfikir sistem (leadership and system thinking 

skills) 

b. Menghasilkan produk penelitian yang inovatif dan implementatif 

dalam pengembangan ilmu kesehatan. 

c. Menghasilkan produk pengabdian pada masyarakat yang inovatif 

dan implementatif yang bisa meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

d. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola 

manajemen akademik secara profesional 

e. Terciptanya budaya organisasi yang kondusif, adaptif dan responsif 

terhadap perkembangan penyelenggaraan Tri dharma PT 
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f. Tercapainya kerjasama baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional 

 

4. Sasaran 

Berikut sasaran Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat: 

a. Tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang memiliki 

kompetensi tinggi 

b. Tercapainya mutu pelayanan akademik dan kemahasiswaan 

c. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

manusia yang profesional 

d. Tercapainya mutu sarana dan prasarana yang memadai serta sistem 

keuangan yang transparan dan akuntabel 

e. Tercapainya mutu penelitian inovatif yang berkontribusi pada ilmu 

pengetahuan 

f. Tercapainya mutu pengbdian masyarakat inovatif yang berbasis pada 

penyelesaian masalah kesehatan ibu dan anak 

g. Terciptanya sistem manajemen dan tata kelola program studi yang 

baik 

 

5. Profil Lulusan dan Kompetensi  

Profil lulusan Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat adalah 

“MIRACLE”: 

✓ Manager 

✓ Inovator 

✓ Researcher 

✓ Apprenticer 

✓ Communitarian 

✓ Leader 

✓ Educator 
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Kompetensi utama lulusan Program Studi S1 Kesehatan 

Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis situasi (analysis 

and assessement skills) 

b. Kemampuan untuk  mengembangkan kebijakan dan Perencanaan 

Program (policy development and program planing skills) 

c. Kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif 

(communication skills) 

d. Kemampuan untuk memahami budaya lokal (cultural competency 

skills/local wisdom) 

e. Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat 

(community dimensions of practice) 

f. Memahami dasar ilmu kesehatan masyarakat (basic public health 

science) 

g. Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana 

(financial Planning and management skills) 

h. Kemampuan untuk memimpin  dan berfikir sistem (leadership and 

system thinking skills) 

6. Mata Kuliah (KURIKULUM TA 2020/2021 ) 

Berdasarkan kompetensi seperti dikemukakan di atas, distribusi 

mata kuliah dalam proses pembelajaran di Program Studi S1 Kesehatan 

Masayarakat adalah sebagai berikut:  

No  Kode MK Nama Mata Kuliah   SKS T P Prk 

    SEMESTER I         

1 MKI 11101 Agama  3 2 1 0 

2 MKI 11102 
Dasar Ilmu Kesehatan 

Masyarakat  
2 2 0 0 

3 MKI 11103 Dasar Kependudukan  2 2 0 0 

4 MKI 11104 Bahasa Indonesia  3 2 1 0 

5 MKI 11214 Pendidikan Pancasila  2 2 0 0 

6 MKI 11211 Kewarganegaraan  2 2 0 0 

7 MKK 11108 Motivasi dan Inovasi  2 2 0 0 

8 MKI 11213 Bahasa Inggris  2 1 1 0 

    Jumlah  18 15 3 0 
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No  Kode MK Nama Mata Kuliah   SKS T P Prk 

  Kode MK SEMESTER II SKS T P  Prk  

1 MKI 11209 
Administrasi dan Kebijakan 

Kesehatan  
2 2 0 0 

2 MKI 12325 Farmakologi   2 2 0 0 

3 MKK 12321 Analisis Risiko Bencana  2 1 1 0 

4 MKI 11212 
Anatomi dan Fisiologi 

(Biomedik 1) 
3 2 1 0 

5 MKI 12429 
Dasar Promosi Kesehatan 

Masyarakat  
2 2 0 0 

6 MKI 12434 Dasar Kesehatan Reproduksi  2 2 0 0 

7 MKK 11216 Kesehatan Keluarga  2 1 1 0 

8 MKK 12326 Psikologi Kesehatan  2 2 0 0 

9 MKI 11218 Penulisan Ilmiah  2 1 1 0 

10 MKK 12328 Kesehatan Spiritual   2 2 0 0 

    Jumlah   21 17 4 0 

  Kode MK SEMESTER III SKS T P  Prk 

1 MKI 12319 Dasar Epidemilogi  2 2 0 0 

2 MKI 12320 
Dasar Ilmu Gizi Kesehatan 

masyarakat  
3 2 1 0 

3 MKK 13655 
Perencanaan dan 

Penanggulangan Bencana  
2 1 1 0 

4 MKI 12322 Dasar Kesehatan Lingkungan  2 2 0 0 

5 MKI 12323 
Dasar Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja  
2 2 0 0 

6 MKI 12324 Patologi  (biomedik 2) 3 2 1 0 

7 MKI 11210 Komunikasi kesehatan  2 1 1 0 

8 MKI 12432 Etika dan Hukum Kesehatan  2 2 0 0 

9 MKK 12327 
Organisasi  Manajemen  

Upaya  Kesehatan  
2 2 0 0 

10 MKI 12436 Biostatistik Deskriptif  2 1 1 0 

    Jumlah  22 17 5 0 

  Kode MK SEMESTER IV SKS T P  Prk 

1 MKK 13550 Metode Kontrasepsi  2 2 0 0 

2 MKI 12430 
Surveilans Kesehatan  

Masyarakat  
3 2 1 0 

3 MKI 12431 Analisis Kualitas lingkungan  2 1 1 0 

4 MKI 12433 Ekonomi Kesehatan  2 1 1 0 

5 MKI 12435 
Pengalaman Belajar Lapangan 

Terintergrasi (PBLT) I  
2 0 0 2 

6 MKK 12437 
Manajemen Bencana Berbasis 

Komunitas  
2 1 1 0 
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No  Kode MK Nama Mata Kuliah   SKS T P Prk 

7 MKK 12438 Higiene Perusahaan  2 1 1 0 

8 MKK 12439 Ekologi Pangan dan Gizi  2 2 0 0 

9 MKI 13544 
Pengembangan dan 

Pengorganisasian Masyarakat  
2 1 1 0 

10 MKI 11107 Sosio Antropologi Kesehatan  3 2 1 0 

    Jumlah  22 13 7 2 

  Kode MK SEMESTER V SKS T P  Prk 

1 MKI 13540 Biostatistik Inferensial  2 1 1 0 

2 MKI 13541 Promosi Kesehatan  2 1 1 0 

3 MKI 13542 
Perencanaan dan Evaluasi 

Kesehatan  
2 1 1 0 

4 MKK 13543 
Kesehatan Lingkungan 

Pemukiman  
2 1 1 0 

5 MKI 11217 Manajemen Bencana  2 2 0 0 

6 MKK 13546 AMDAL   2 1 1 0 

7 MKK 13657 
Kewirausahaan Pelayanan 

Kesehatan  
2 1 1 0 

8 MKI 13548 
Epidemiologi  Penyakit 

Menular   
2 2 0 0 

9 MKK 13549 
Ergonomi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja  
2 1 1 0 

10 MKI 13656 Sistem Informasi Kesehatan  2 1 1 0 

11 MKK 13659 Keamanan Pangan 2 2 0 0 

    Jumlah  22 14 8 0 

  Kode MK SEMESTER VI SKS T P  Prk  

1 MKI 14763 
Pengalaman Belajar Lapangan 

Terintegrasi (PBLT) II  
2 0 0 2 

2 MKI 13652 
Pembiayaan dan Penganggaran 

Kesehatan  
2 1 1 0 

3 MKI 13653 
Epidemiologi  Penyakit 

Nonmenular  
2 2 0 0 

4 MKI 13654 Metodologi Penelitian  3 2 1 0 

5 MKK 13658 

Perencanaan dan Evaluasi 

Promkes  di Pelayanan 

Kesehatan  

2 1 1 0 

6 MKK 14769 

Pertolongan Pertama Pada 

Gawat Darurat Bencana Multi 

Hazard   

2 1 1 0 

7 MKI 14762 Manajemen Data  2 1 1 0 

8 MKI 14766 
Kepemimpinan dan Berfikir 

Sistem Kesehatan Masyarakat 
2 1 1 0 
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No  Kode MK Nama Mata Kuliah   SKS T P Prk 

9 MKK 13651 
Manajemen Pelayanan 

Kesehatan Reproduksi* 
2 2 0 0 

10   Mata Kuliah Pilihan* 2 1 1 0 

  MKK 13660 
Manajemen Sistem Pelayanan 

Makanan Institusi  (pilihan)         

  MKK 13661 
Kesehatan Kerja Informal 

(Pilihan ) 
        

     Jumlah 21 12 7 2 

  Kode MK SEMESTER VII SKS T P  Prk 

1 MKK 14764 Manajemen Logistik Farmasi  2 1 1 0 

2 MKK 14765 
Teknologi Pengembangan 

Media   
2 1 1 0 

3 MKK 13545 Teknologi Pangan dan Gizi  2 1 1 0 

4 MKK 14767 
Epidemiologi Kesehatan 

Lingkungan  
2 2 0 0 

5 MKK 14768 
Manajemen Risiko Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja    
2 1 1 0 

6 MKK 13547 

Prinsip dan Standar Inti 

Kemanusiaan Tanggap Darurat 

Bencana  

2 1 1 0 

7 MKK 14770 Survei Cepat  2 1 1 0 

8 MKI 14873 
Pengalaman Belajar Lapangan 

Terintegrasi (PBLT) III  
2 0 0 2 

9   Mata kuliah pilihan 2 1 1 0 

  MKK 14771 Investigasi Wabah  (pilihan)*         

  MKK 14772 
Manajemen Sumber Daya 

Manusia (Pilihan)* 
        

    Jumlah  18 9 7 2 

  Kode MK SEMESTER VIII SKS T P  Prk  

1 MKI 14874 Skripsi  4 0 0 4 

    TOTAL  sks 148 97 41 10 

 Jumlah total SKS yang ditempuh adalah 148 SKS. 

 Keterangan: 

Warna Kelompok Mata Kuliah 

Jumlah 

MK 

Jumlah 

sks 

  Mata kuliah  inti 40 90 

  Mata kuliah wajib peminatan 21 42 

  Mata kuliah lokal  penunjang visi 3 6 

  Mata kuliah kekhususan (kebencanaan) 5 10 

Jumlah    69 148 
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C. Metodologi Pembelajaran 

1. Orientasi Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara dosen dan 

mahasiswa. Orientasi tersebut terfokus kepada kebutuhan mahasiswa   

(student oriented). Sebelum dosen memberikan kuliah atau bimbingan 

harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan mahasiswa atas materi 

atau bimbingan yang akan diberikan. Kemudian menganalisis 

kemampuan awal mahasiswa sebelum memasuki proses pembelajaran. 

Setiap dosen diharuskan menyusun silabus mata kuliah yang berisi 

tentang deskripsi, tujuan dan pokok bahasan dari mata kuliah yang akan 

dipelajari. Silabus ini diberikan kepada mahasiswa pada saat pertemuan 

pertama disetiap awal semester. Sebelum mengikuti pembelajaran, 

mahasiswa terlebih dahulu membaca silabus mata kuliah terkait. 

Dengan demikian, dosen dan mahasiswa sama-sama mengetahui tujuan 

pembelajaran dan materi dari mata setiap mata kuliah yang akan 

dipelajari di kelas. Kebutuhan mahasiswa akan materi yang  

disampaikan akan diketahui.  

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan di dalam kelas, di 

laboratorium dan di lahan praktik (unit pelayanan kesehatan) atau 

lapangan. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas disebut kuliah, di 

laboratorium disebut praktikum dan di lahan praktik adalah praktik 

lapangan. 

a. Kegiatan Perkuliahan 

Kegiatan perkuliahan dilakukan di kelas dengan menggunakan 

media pembelajaran, baik LCD ataupun OHP. Metode pembelajaran 

yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan setiap materi 

perkuliahan dapat  menggunakan metode ceramah, diskusi, role play 

dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Metode pembelajaran yang 

diterapkan memotivasi mahasiswa berpartisipasi aktif dalam setiap 

proses pembelajaran, mahasiswa juga dilatih untuk mampu 
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mengemukakan pendapat dan menyampaikan ide ataupun gagasan 

dalam kegiatan diskusi di kelas ataupun melalui kegiatan presentasi 

terhadap tugas yang diberikan.  

b. Kegiatan Praktikum  

Praktikum adalah kegiatan pembelajaran di laboratorium. 

Bentuk kegiatan adalah simulasi atas praktik nyata yang dilakukan di 

lahan praktik. Tujuan praktikum adalah mahasiswa mendapatkan 

pengalaman nyata untuk mengasah keterampilan dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran untuk mata kuliah tertentu yang memiliki 

muatan praktikum.  

 Langkah kegiatan praktikum adalah sebagai berikut ini. 

1) Dosen terkait menyusun rencana kegiatan praktikum 

berisikan: 

a) Tujuan praktikum. 

b) Keterampilan mahasiswa yang diharapkan setelah 

menyelesaikan kegiatan praktikum. 

c) Kegiatan praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa. 

d) Sistem penilaian praktikum. 

e) Nilai batas kelulusan. 

2) Dosen mengajukan  rencana praktikum kepada Ketua 

Program Studi terkait. 

3) Ketua Program Studi memeriksa relevansi rencana dengan 

tujuan dan kompetensi yang akan dicapai serta beban studi 

materi mata kuliah terkait. 

4) Dosen mata kuliah terkait mensosialisasikan rencana kegiatan 

praktik dan ketentuan yang harus dipatuhi kepada mahasiswa.  

5) Praktikum dilaksanakan sesuai dengan panduan praktikum 

yang disediakan. Panduan praktikum adalah petunjuk 

pelaksanaan praktik di laboratorim berisikan antara lain 

tentang persyaratan administrasi dan akademik mahasiswa 

yang akan melakukan praktik, tata tertib yang harus dipatuhi, 

penggunaan fasilitas yang tersedia dan  serta sanksi bila 
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melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran. Kegiatan 

praktikum berada dalam bimbingan dan pengawasan 

langsung dosen terkait dibantu oleh petugas Laboratobrium.  

 

c. Kegiatan Praktik 

 Kegiatan praktik yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di lahan praktik yaitu di unit pelayanan 

kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, rumah  

bersalin dan di praktik bidan pribadi (Khusus untuk mahasiswa 

Program Studi Kebidanan). Tujuan praktik bagi  mahasiswa 

Kebidanan adalah untuk mendapat pengalaman nyata dalam 

melaksanakan  pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan 

sesuai dengan profesinya. Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat 

kegiatan praktik lapangan bertujuan agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman nyata dalam upaya pemecahan kesehatan masyarakat. 

STIKes Respati Tasikmalaya telah melakukan kerjasama dengan 

instansi yang digunakan sebaga lahan praktik yang tertuang dalam 

naskah kessaman atau MoU (memorandum of understanding). 

 Langkah yang dilakukan di dalam kegiatan praktik ini sebagai 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan praktik 

Penyusunan rencan ini tertuang dalam bentuk kerangka acuan, 

berpedoman kepada kurikulum, silabus dan garis perencanaan 

program pembelajaran serta ketentuan yang berlaku di STIKes. 

Rencana tersebut berisikan: 

a) Latar belakang praktik dilakukan. 

b) Tujuan praktik. 

c) Waktu dan tempat praktik  

d) Kegiatan/program praktik. 

e) Pengorganisasian kegiatan praktik. 

f) Sumber daya (termasuk anggaran biaya praktik). 
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 Rencana tersebut diajukan ke Ketua STIKes untuk 

mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, 

Ketua STIKes mengeluarkan surat keputusan penyelenggaraan 

praktik. 

2) Menyusun panduan praktik. 

    Tujuan panduan ini disusun adalah untuk menjadi pedoman 

bagi mahasiswa dan juga dosen dalam mengikuti kegiatan 

praktik agar tujuan tecapai sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Panduan ini berisikan antara lain sebagai berikut: 

a) Latar Belakang, tujuan dan sasaran praktik. 

b) Kegiatan praktik termasuk penjadwalannya. 

c) Peraturan praktik (pengisian daftar hadir, peminjaman alat, 

dan pemberian sanksi bila terjadi kesalahan). 

d) Pembimbingan dan pengawasan. 

e) Pencatatan dan pelaporan. 

f) Sistem penilaian. 

 Panduan diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua 

STIKes. 

3) Memeriksa persyaratan akademik dan administrasi mahasiswa  

Persyaratan akademik dan adminstrasi sama dengan persyaratan 

praktikum seperti dikemukakan di atas. Mahasiswa yang 

diperkenankan mengikuti kegiatan praktik apabila telah lulus 

mata kuliah prasyarat, dan telah membayar kewajiban 

administrasi biaya pendidikan (tidak ada tunggakan). 

4) Sosialisasi 

5) Sosialisasi kegiatan praktik dilakukan dengan memberikan 

informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik yang 

akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Buku panduan praktik juga 

disosialisasikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh 

STIKes. 

6) Penyerahan Mahasiswa 
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Ketua STIKes atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan 

mahasiswa secara resmi kepada pemimpin lahan praktik untuk 

selanjutnya mendapatkan bimbingan selama melaksanakan 

kegiatan praktik. 

7) Pelaksanaan Praktik 

 Sebelum pelaksanaan praktik dilakukan pemimpin lahan 

praktik atau pejabat yang ditunjuk menjelaskan tentang 

peraturan internal lahan praktik dan sanksinya bila mahasiswa 

melakukan kesalahan serta memberikan orientasi lapangan.  

 Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik dan 

mendapatkan bimbingan dari pembimbing lahan praktik dan dari 

pembimbing istitusi STIKes Respati. Setiap kegiatan yang 

dilakukan dicatat oleh mahasiswa dan dilaporkan kepada 

pembimbing. Mahasiswa juga harus mengisi daftar hadir. 

Mahasiswa selalu siap bila diselenggarakan responsi, diskusi 

atau seminar. Pada akhir kegiatan praktik dilakukan ujian.  

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan atas kerja sama antara 

STIKes Respati Tasikmalaya dengan lahan praktik melalui 

pembagian tugas yang jelas. STIKes bertanggung jawab atas 

administrasi dan pembiayaan kegiatan praktikum. Sedangkan 

lahan praktik bertanggung jawab atas kegiatan praktik dan 

penggunaan sarana dan prasarana lahan praktik. 

 

 

 

d. Kegiatan Praktik Lapangan 

 Praktik lapangan adalah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di wilayah tertentu misalnya di daerah pedesaan atau 

kelurahan. Praktik lapangan dilaksanakan atas persetujuan dari 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat. Kerjasama 

dilakukan dengan kepala Puskesmas dan Kepala Desa setempat  
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     Tujuan dilakukannya praktik lapangan ini adalah mahasiswa 

mendapat pengalaman melaksanakan kegiatan nyata dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  

 Langkah yang dilakukan di dalam kegiatan praktik ini 

sebagai adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kegiatan praktik lapangan. 

Rencana atau kerangka acuan  kegiatan praktik lapangan 

disusun sama seperti dikemukakan di atas. Rencana tersebut 

diajukan ke Ketua STIKes untuk mendapatkan persetujuan. 

Berdasarkan usulan tersebut Ketua STIKes mengeluarkan surat 

keputusan penyelenggaraan praktik. Berdasarkan Surat 

Keputusan tersebut kegiatan dilaksanakan. 

2) Menyusun panduan praktik. 

 Tujuan panduan ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi 

mahasiswa dan juga dosen dalam mengikuti kegiatan praktik 

lapangan agar tujuan tecapai sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. Sistematika isi panduan praktik lapangan ini sama 

dengan panduan praktik seperti dikemukakan sebelumnya. 

Panduan diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua 

STIKes. 

3) Memeriksa persyaratan akademik dan administrasi mahasiswa.  

 Persyaratan akademik dan adminstrasi sama dengan 

persyaratan praktikum  dan praktik sebelumnya. Mahasiswa 

yang tidak memenuhi persyaratan akademik dan administrasi 

tidak diperkenankan mengikuti praktik lapangan. 

 

4) Sosialisasi 

 Sosialisasi kegiatan praktik dilakukan dengan cara 

menjelaskan isi panduan praktik disertai dengan contoh. 

Diharapkan sosialisasi panduan praktik tersebut mahasiswa 

dalam melaksanakan kegiatan praktiknya dengan benar dan 

tepat. 
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5) Penyerahan Mahasiswa 

 Dalam langkah ini secara resmi oleh Ketua STIKes atau 

pejabat yang ditunjuk menyerahkan mahasiswa kepada pihak 

lahan setempat untuk selanjutnya diberikan bimbingan dalam 

kegiatan praktik yang dilakukan oleh mahasiswa. 

6) Pelaksanaan  

 Kepala Puskesmas atau pimpinan lahan lainnya di dalam 

tahapan ini memberikan penjelasan tentang upaya kesehatan 

yang dilakukan di wilayah kerja serta kondisi dan permasalahan 

kesehatan masyarakat setempat. Mahasiswa melaksanakan 

kegiatan praktiknya sesuai dengan panduan yang telah 

disediakan. Dalam pelaksanaan kegiatan praktik tersebut 

mahasiswa memperhatikan budaya masyarakat setempat dan 

bertindak sebagai calon tenaga kesehatan yang menghormati hak 

masyarakat mendapatkan dan menentukan pelayanan kesehatan.   

 Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik dan 

mendapatkan bimbingan dari pembimbing institusi dan 

pembimbing lahan setempat. Setiap kegiatan yang dilakukan 

dicatat oleh mahasiswa dan dilaporkan kepada pembimbing. 

Mahasiswa juga harus mengisi daftar hadir. Mahasiswa selalu 

siap bila diselanggarakan responsi, diskusi atau seminar. Pada 

akhir praktik dilaksanakan ujian. 

 

e. Kuliah Perbaikan 

 Mahasiswa mengikuti kuliah perbaikan untuk mata kuliah 

tertentu bila nilai diperoleh adalah E atau D. Kuliah ini dilaksanakan 

pada semester pendek. Kuliah perbaikan ini disebut juga kuliah 

sementer pendek yang dilakukan selama 8 minggu. Waktu 

pelaksanaannya adalah dalam jeda waktu semester ganji ke genap 

atau genap ke ganjil. 
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Kuliah semester pendek ini diusulkan oleh Ketua Program Studi 

dengan menyajikan nilai mata kuliah dari mahasiswa yang terkait. 

Pertimbangan pembimbing akademik (dosen wali) diperhatikan 

sebelum pengambilan keputusan dilakukan terhadap mahasiswa 

yang diwajibkan mengikuti kuliah perbaikan tersebut. 
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BAB VI 

SUMBER DAYA 

A.  SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

1. Dosen 

Menurut  Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009, dosen adalah pendidik 

profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. STIKes Respati  dalam 

menjalankan peran tri Dharma Perguruan Tinggi didukung oleh dosen tetap dan 

tidak tetap. 

a. Dosen Tetap 

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Respati, 

bekerja penuh waktu di lingkungan STIKes Respati.  Berikut adalah data dosen 

tetap di STIKes Respati. 

1) Dosen Tetap Program Studi Kebidanan , terdiri dari: 

a) Fenty Agustini, S.ST, M.Kes 

b) Tupriliany Danefi, S.ST, M.Kes 

c) Erwina Sumartini, S.ST., M.Keb 

d) Santi Susanti, S.SiT, M.Kes 

e) Lilis Lisnawati, S.ST, M.Keb 

f) Hapi Apriasih, S.ST, M.Kes 

g) Chanty Yunie HR, S.ST, M.Kes 

h) Annisa Rahmidini, S.ST, M.Keb 

2) Dosen Tetap Program Studi Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: 

a) Dadan Yogaswara, S.KM, MKM 

b) Hariyani Sulistiyoningsih, S.KM, MKM 

c) Sinta Fitiani, S.KM, MKM 

d) Drs. H. Muhammad Ade Yasin,M.Pd. , M.Kes 

e) Teni Supriyani, S.Si., M.K.M 

f) Wuri Ratna H, S.KM., M.Sc 

g) Isyeu Sriagustini, S.KM., M.KM 
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b. Dosen Tidak Tetap 

Selain memiliki dosen tetap, STIKes Respati juga memiliki dosen tidak tetap, 

yaitu dosen yang bekerja paruh waktu dalam menjalankan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dan diangkat melalui Surat Keputusan Ketua STIKes Respati 

Tasikmalaya.  

 

2. Tenaga Pendukung 

Selain memiliki dosen tetap dan tidak tetap, STIKes Respati juga  memiliki 

sumber daya manusia lain yang mendukung langsung  pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan tinggi, yaitu tenaga kependidikan yang meliputi tenaga administrasi, 

teknisi, serta laboran. Selain itu terdapat pula tenaga penunjang lain yang tidak 

berkaitan langsung dengan pelaksanaan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

tinggi, yaitu satpam dan cleaning service. Jenjang Pendidikan tenaga 

kependidikan dan penunjang beragam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing.  

 

B. SARANA PRASARANA 

1. Kampus 

Kegiatan perkuliahan di STIKes Respati Tasikmalaya dilaksanakan di 

kampus milik sendiri berlantai 3, nyaman dan representatif. Kampus terletak di Jl. 

Raya Singaparna Km. 11 Cikunir Tasikmalaya. 

2. Ruang Kuliah 

 STIKes Respati Tasikmalaya memiliki ruang perkuliahan yang representatif  

dengan ukuran 7 x 8 meter dan dilengkapi dengan penyejuk ruangan (AC), dan 

LCD Projektor sebagai penunjang kegiatan perkuliahan. Setiap kelas dapat  

menampung maksimal 40 orang mahasiswa.  

3. Aula 

Aula terletak di kampus STIKes Respati Tasikmalaya, dengan kapasitas aula 

ini bisa mencapai 400 orang. Aula ini merupakan Gedung serba guna  yang bisa 

digunakan sebagai arena olah raga (badminton maupun tenis meja) serta sebagai 

tempat perhelatan  akademik, seperti seminar, stadium general, dan juga wisuda. 
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4. Laboratorium 

STIKes Respati Tasikmalaya memiliki laboratoriun yang menunjang proses 

pembelajaran dan juga peneitian dan pengabdian masyarakat, yaitu:  

a. Laboratorium Dasar 

b. Laboratotium terpadu Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari: 

1. Laboratorium K3 

2. Laboratorium Epiemiologi 

3. Laboratorium Kesehatan Lingkungan 

4. Laboratorium Promkes 

c. Laboratorium kebidanan yang terdiri dari: 

1. Ruang OSCE 

2. Laboratorium Praktikum Mandiri Mahasiswa 

3. Laboratorium Demonstrasi 

4. Sentral alat 

5. Ruang Tumbuh Kembang Anak 

6. Pelayanan KB 

7.  Komunitas 

8.  Skill Lab Terpadu: 

- Ruang ANC 

- Ruang INC dan Neonatus 

d. Laboratorium Bahasa 

e. Laboratorium komputer 

5. Perpustakaan 

STIKes Respati Tasikmalaya memiliki perpustakaan yang terletak di lantai 

dua, dilengkapi berbagai jenis buku, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa 

Inggris.  Koleksi yang dimiliki berupa buku literatur, majalah, jurnal ilmiah, 

buletin, serta buku populer. 

Ruang Perpustakaan dilengkapi dengan kursi dan meja, rak buku, komputer, 

perpustakaan digital, CD Software, serta CD Pembelajaran, juga katalog berbasis 

komputer. Sejak tahun 2011 hingga saat ini perpustakaan STIKes Respati 

Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan system otomasi perpustakaan yaitu Senayan 

Library Management System (SLIMS). Adanya system ini dapat memberikan 
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kemudahan dalam memberikan pelayanan terhadap pemustaka, terutama dalam hal 

penelusuran koleksi dengan menggunakan online public acess catalogue (OPAC). 

Perpustakaan STIKes Respati juga sudah bekerja sama dengan Forum 

Perpustakaan Perguruan Tinggi wilayah Jawa Barat (FPPT), yang memungkinkan 

anggota perpustakaan dapat menggunakan fasilitas yang disediakan di 

perpustakaan perguruan tinggi lain di wilayah Jawa Barat yang tergabung dalam 

keanggotaan FPPT.  

6. Ruang Program Studi dan Ruang Dosen 

Ruang dosen menyatu dengan Ruang pengelola Program Studi. Setiap 

oramg dosen memiliki ruangan masing-masing sehingga dapat memberikan 

kenyamanan dalam bekerja.  

7. Mesjid 

STIKes Respati Tasikmalaya memiliki 1 buah Mesjid yang disediakan bagi 

mahasiswa, dosen, dan karyawan yang beragama Islam sebagai sarana untuk 

beribadah juga melakukan kajian keislaman. 

8. Fasilitas Olahraga 

 STIKes Respati memiliki sarana olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh 

mahasiswa, dosen  maupun staf.  Sarana olaharaga yang bisa digunakan diantaranya 

adalah tenis meja, badminton, voli ball, serta lapangan serba guna. 

9. Asrama 

STIKes Respati memiliki asrama yang khsusus diperuntukkan bagi 

mahasiswa D III Kebidanan tingkat I dan II. Adanya asrama membuat mahasiswa  

dapat lebih mudah mengakses kegiatan perkuliahan di kelas maupun praktikum 

lapangan,serta memudahkan akses untuk melakukan praktikum mandiri. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Panduan akademik ini merupakan rujukan utama dalam pengelolaan 

administrasi pembelajaran di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Respati 

sehingga memudahkan dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 
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Lampiran 1 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN 

 

Deskripsi Mata Kuliah 

No Semester I 

1 Pancasila   

Mata Kuliah Pancasila merupakan mata kuliah yang menjelaskan konsep 

dan nilai Pancasila dari berbagai sudut pandang meliputi landasan dan 

tujuan pendidikan pancasila, pancasila Mata Kuliah Pancasila merupakan 

mata kuliah yang menjelaskan konsep dan nilai Pancasila dari berbagai 

sudut pandang, yang diharapkan dengan mata kuliah ini, mahasiswa dapat 

memahami nilai-nilai pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

2 Farmakologi 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menerapkan prinsip 

– prinsip farmakologi dalam asuhan kebidanan.  

3 Komunikasi Teurapetik  

Mata kuliah ini menguraikan tentang teori dan konsep komunikasi umum 

dan komunikasi terapeutik dalam kebidanan serta penerapan komunikasi 

dalam asuhan kebidanan pada tahapan melaksanakan keterampilan dasar 

praktik kebidanan. 

4 Anatomi dan Fisiologi 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 

tentang anatomi tubuh manusia dan fisiologi terutama sistem reproduksi, 

baik wanita maupun pria.   

5 Agama 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, 

keterampilan peserta didik dalam memahami , menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai agama yang menyelaraskan penguasaan dalam 

ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni serta mendorong peserta didik untuk 

taat menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

memberikan layanan kebidanan serta menjadikan agama sebagai landasan 

etika, moral dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

6 Konsep Kebidanan  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan 

tentang bidan sebagai tenaga kesehatan dan kebidanan sebagai profesi.  

  
7 Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

keterampilan dasar dalam praktik klinik kebidanan.  
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8 Soft Skill 

Mata kuliah ini menguraikan konsep perilaku manusia, konsep perilaku 

kesehatan, serta atribut-atribut softskill seperti perilaku asertif dan 

bertanggung jawab, integritas, inisiatif dan motivasi, etika dalam pergaulan 

sehari-hari kerjasama dalam tim dan kepemimpinan serta memiliki jiwa 

kewirausahaan. Mata kuliah ini menitikberatkan pada pengembangan akan 

kepribadian setiap mahasiswa. 

9 Bahasa Indonesia 

Mata kuliah ini membahas tentang bahasa indonesia yang baik dan benar, 

meliputi ejaan dan tata bahasa yang tepat penggunaan bahasa indonesia 

dalam berkomunikasi yang baik dan benar serta penulisan makalah dan 

pembuatan laporan. 

 Semester II 

1 Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini membekali peserta didik dengan pengetahuan dan 

kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan 

negara,serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi waga negara 

yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. 

2 Kesehatan Reproduksi 

Mata kuliah ini membahas tentang teori dan konsep kesehatan reproduksi 

secara umum, kesehatan wanita sepanjang daur/siklus kehidupannya yang 

meliputi sejarah, perkembangan wanita dalam aspek biologis, psikologis, 

sosiologis, dan spiritual, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender dan 

permasalahannya, indikator status kesehatan wanita, serta konsep dasar dan 

kebutuhan nutrisi. 

3 Pengantar Asuhan Kebidanan  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar yang setelah menyelesaikan 

mata kuliah ini mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 

adaftasi fisiologi dan Psikologi yang berkaitan dengan kehamilan, 

persalinan, pasca persalinan, dan menyusui, dan bayi baru lahir.  

  
4 Asuhan Kebidanan Kehamilan 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk 

memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan bantuan 

didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence-based 

dalam praktik antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen 

kebidanan dengan pokok-pokok bahasan faktor yang mempengaruhi 

kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, evidence based dalam asuhan 

kehamilan, keterampilan dasar dalam asuhan kehamilan, tanda bahaya 

kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawatdaruratan 

serta manajemen asuhan kehamilan. 

  
5 Etika dan hukum Kesehatan 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan 

tentang etika propesi dalam praktik kebidanan.  
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6 Keterampilan Klinik Praktik kebidanan 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

keterampilan klinik praktik kebidanan. 

 Semester III 

1 Asuhan kebidanan persalinan dan BBL 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan role 

play asuhan pada ibu bersalin pada phantom. Bahan kajian pada mata kuliah 

ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar 

ibu bersalin, evidence based dalam asuhan persalinan, keterampilan dasar 

dalam asuhan persalinan, tanda bahaya persalinan, deteksi dini komplikasi 

dan penanganan awal kegawatdaruratan pada persalinan dan BBL serta 

manajemen asuhan persalinan.  

2 Asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan role 

play asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui pada phantoom.  

3 Asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan role 

play asuhan pada neonatus, bayi dan balita.  

4 Tekhnologi Informasi Kebidanan 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 

mengaplikasikan teknologi informasi yang berkaitan dengan kesehatan Ibu 

dan Anak di lapangan. 

5 Aspek Sosial Budaya Kesehatan 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang setelah menyelesaikan mata 

kuliah ini mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan 

konsep dasar ilmu sosial dan ilmu tentang budaya, sosial budaya yang 

berkaitan dengan kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan laktasi, 

pengasuhan anak serta kesehatan reproduksi dan KB 

6 Pelayanan Keluarga Berencana 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

pelayanan KB. 

7 English for midwifery 

Mata kuliah ini membahas mengenai keterampilan yang harus dikuasai 

yaitu : tenses, listening skill, speaking skill, reading skill dan writing skill. 

Keterampilan tersebut diajarkan secara terpadu. Selain itu dipelajari aplikasi 

Bahasa Inggris dalam Kebidanan dan “English for Medical communication” 

 Semester IV 

1 Gawat Darurat Maternal Neonatal 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama yang setelah menyelesaikan mata 
kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep dan prinsip 
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penyelamatan dan BLS serta penanganan awal kegawatdaruratan maternal 

dan neonatal. 

2 Komunikasi dalam Praktik Kebidanan 

Mata kuliah ini menguraikan tentang teori dan konsep komunikasi umum 

dan komunikasi terapeutik dalam kebidanan serta penerapan komunikasi 

dalam asuhan kebidanan pada tahapan melaksanakan keterampilan dasar 

praktik kebidanan. 

3 Dokumentasi Kebidanan 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

pendokumentasian asuhan kebidanan dan pengelolaan dokumen. 

4 MTBS 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah institusional program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan 

pelayanan MTBS. 

5 Kebidanan Komunitas 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah 

menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep 

kebidanan komunitas dan melakukan pengelolaan kebidanan komunitas 

6 Praktik Klinik Kebidanan I 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut yang merupakan aplikasi asuhan 

kebidanan kehamilan. Setelah selesai perkuliahan ini mahasiswa dapat 

melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal, melakukan deteksi 

dini, dan penanganan awal kegawatdaruratan dengan bimbingan penuh di 

fasilitas pelayanan kesehatan 

 Semester V 

1 Pemantaaun Wilayah Setempat (PWS) 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 

melaksanakan pengelolaan PWS KIA 

2 Pemberdayaan Masyarakat 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 

3 Praktek Kebidanan Komunitas 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut yang merupakan aplikasi pada 

asuhan kebidanan komunitas 

4 Praktik Klinik Kebidanan II  

Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut yang berfokus pada aplikasi dari 

asuhan kebidanan persalinan, pasca persalinan, neonatus normal, bayi dan 

balita serta deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan dengan 

bimbingan penuh di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk asuhan 

kebidanan kehamilan dengan bimbingan sewaktu di fasilitas pelayanan 

kesehatan 

 Semester VI 

1 Praktik Klinik Kebidanan III 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjut yang merupakan  yang berfokus 

pada kesehatan perempuan dan pelayanan KB, serta gawatdarurat maternal 
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dan perinatal pada fasilitas PONEK dan PONED dengan bimbingan penuh 

termasuk masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, neonatus dan 

perencanaan keluarga 

2 Laporan Tugas Akhir 

Mata kuliah ini adalah  mata kuliah lanjut yang merupakan aplikasi 

keilmuan kebidanan yang telah didapatkan. Pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan pendekatan studi kasus. Penguasaan mahasiswa dievaluasi 

dengan penilaian proses bimbingan, presentasi hasil dan laporan hasil 

3 Ujian Akhir Program (UAP) 

Kegiatan ini merupakan evaluasi akhir mahasiswa yang merupakan evaluasi 

teori dan praktik dari semua mata kuliah inti kebidanan.  
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DESKRIPSI MATA KULIAH 

PROGRAM STUDI S-1 KESEHATAN MASYARAKAT  

 

No DESKRIPSI MATA KULIAH 

SEMESTER 1 

1 Agama 

Mata ajaran ini membahas mengenai ruang lingkup agama Islam, 

Tauhidullah, hakikat manusia, Kebutuhan manusia terhadap agama, hakikat 

Islam,  Al-Qur´an, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pandangan 

Islam, dan isu terbaru kesehatan serta kaitannya dengan hukum agama Islam 

2 Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat 

yang mencakup pengantar kesehatan masyarakat, “kepemimpinan kesuma” 

konteks peningkatan pendekatan epidemiologi, masalah kesehatan di 

masyarakat, statistik kesehatan, peran serta masyarakat dalam konteks 

peningkatan status kesehatan, indikator kesehatan masyarakat. 

3 Dasar Kependudukan 

Membahas definisi, teori dan ukuran-ukuran demografi, sumber data, sejarah 

perubahan/perkembangan penduduk, komponen demografi, masalah dan 

kebijakan kependudukan baik di Indonesia maupun di Negara lain. 

4 Bahasa Indonesia 

Mata kuliah Bahasa Indonesia berkenaan dengan hal ihwal pengetahuan 

kaidah bahasa Indonesia dan keterampilan berbahasa Indonesia. Isi pokok 

mata kuliah ini meliputi : (1) bahasa dan fungsi bahasa, (2) sejarah, 

perkembangan, kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia, (3) menulis 

makalah, (4) menulis hand out presentasi, (5) menulis paragraf, (6) proses 

pembuatan surat dinas, (7) teknik berbicara di muka umum.  

5 Pendidikan Pancasila 

Mata kuliah ini membahas tentang sejarah, perkembangan, makna, serta 

relavansi Pancasila dalam kehidupan sebagai warga Negara dan kehidupan 

sehari-hari 

6 Kewarganegaraan 

Memahami pengertian hak asasi manusia, hak dan kewajiban sebagai warga 

Negara Indonesia konsep bela Negara, demokrasi, wawasan nusantara, 

ketahanan nasional, politik dan strategi nasional serta kesadaran nasional 

untuk meneruskan perjuangan bangsa dan berfikir komprehensif integral 

dalam rangka mengamankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara 

7 Motivasi dan Inovasi 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teori motivasi, menganalisis 

proses yang terjadi dalam motivasi dan bagaimana proses tersebut 

berlangsung, mengevaluasi hubungan motivasi dengan belajar dan perilaku, 

serta mengembangkan motivasi sampai pada tingkat optimal 

8 Bahasa Inggris 

Membahas tentang tata bahasa untuk menggunakan Bahasa Inggris praktis, 

cara menyimpulkan cerita, cara mengambil intisari suatu penulisan, 
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pembahasan topik kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kebiasaan 

hidup sehat, dan  kependudukan 

SEMESTER 2 

1 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep, dasar-dasar organisasi dan 

pelaksanaan administrasi organisasi kesehatan di Indonesia maupun di 

Negara lain serta membahas unsur pelayanan kesehatan dan Sistem 

Ketahanan Nasional. 

2 Farmakologi 

Membahas tentang pengertian, definisi, dan konsep-konsep tentang dasar-

dasar farmakologi, bagian obat, penggunaan obat, vaksin dan serum. 

Beberapa obat yang digunakan daam program pemberantasan penyakit 

menular, vitamin, penambahan darah dan obat keluarga berencana, NAPZA 

3 Analisis Risiko Bencana 

Membahas tentang manajemen risiko bencana, penilaian risiko bencana, 

model analisis risiko bencana, identifikasi komponen analisis risiko bencana, 

dan upaya pengurangan risiko bencana 

4 Anatomi dan Fisiologi (Biomedik I) 

Mempelajari struktur tubuh manusia yang terdiri dari jaringan-jaringan 

tubuh manusia membentuk organ-organ dan selajutnya membentuk sistem-

sistem dalam tubuh sesuai dengan fungsinya masing-masing. Membahas 

sistem kardiovaskuler, sistem limfe, sistem pernafasan, sistem pencernaan, 

sistem kemih kelamin, sistem persyarafan, sistem indera penglihatan dan 

pendengaran serta sistem kelenjar limfe, membahas mengenai fungsi organ-

organ, sistem tubuh manusia, cara kerja organ/sistem tubuh, dan cara 

pengaturan 

5 Dasar Promosi Kesehatan Masayarakat 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar promosi dan pendidikan 

kesehatan (sejarah promkes), sejarah, konsep dan prinsip promkes (program 

promosi kesehatan di indonesia), strategi promkes (kemitraan dan 

pemberdayaan), advokasi (konsep, strategi dan tehnik), teori dan perubahan 

perilaku kesehatan, dan determinan perilaku kesehatan 

6 Dasar Kesehatan Reproduksi 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, definisi, hak-hak 

reproduksi, dan ruang lingkup kesehatan reproduksi, konsep dasar gender, 

kesehatan ibu dan bayi/balita, remaja, dan lansia, serta pms dan dasar hiv/ 

AIDS 

7 Kesehatan Keluarga 

Mempelajari mengenai pilar program Indonesia sehat, prioritas program 

keluarga sehat, batasan keluarga sehat, indikator, dan tingkatan keluarga 

sehat, pendekatan life cycle. 

8 Psikologi Kesehatan 

Mata kuliah ini akan membahas mengenai kaitan psikologi dengan kesehatan 
masyarakat, fungsi psikis manusia, gaya hidup, stres dan kaitannya dengan 

kesehatan, serta menganalisa masalah kejiwaan, baik individu maupun sosial 

yang dapat mempengaruhi perilaku manusia di masyarakat. 
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9 Penulisan Ilmiah 

Hal yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi: perencanaan penulisan 

ilmiah, penelusuran kepustakaan, etika penulisan ilmiah, kerangka penulisan 

ilmiah, ejaan dan kalimat efektif, dan sistem perujukan serta  daftar pustaka 

10 Kesehatan Spiritual 

Mata kuliah ini membahas mengenai definisi, perkembangan Aspek 

Spiritual, faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Spiritual, Karakteristik 

Spiritual, Perubahan Fungsi Spiritual, dampak nilai agama terhadap 

kesehatan spiritual, aplikasi kesehatan spiritual dalam kesehatan masyarakat 

SEMESTER III 

1 Dasar Epidemilogi 

Mata kuliah ini mempelajari tentang batasan dan ruang lingkup 

epidemiologi, konsep kejadian, ukuran epidemiologi, riwayat alamiah & 

pencegahan penyakit, strategi epidemiologi, serta desain study epidemiologi 

2 Dasar Ilmu Gizi Kesehatan masyarakat 

Mempelajari tentang sejarah dan ruanglingkup ilmu gizi, kaitan antara gizi 

dan kesehatan komposisi tubuh, energi, status gizi, bahan makanan, anjuran 

kecukupan zat gizi, analisis bahan makanan serta konsep penyusunan menu. 

3 Perencanaan dan Penanggulangan Bencana 

Membahas tentang  perencanaan dan upaya penanggulangan pada saat pra 

bencana (yang meliputi situasi tidak terjadi bencana: pencegahan, mitigasi, 

dan kesiapsiagaan),  saat bencana (yang dilakukan  dalam situasi terjadi 

bencana: tanggap darurat), serta pasca bencana (yang dilakukan dalam saat  

setelah terjadi bencana: rehabilitasi dan rekonstruksi) 

4 Dasar Kesehatan Lingkungan 

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan konsep ekologi kesehatan 

lingkungan, pengantar, sejarah & ruang lingkup kesehatan lingkungan, 

konsep ekologi dan kesehatan lingkungan, riwayat & konsep terjadinya 

penyakit serta peranan lingkungan di dalamnya, aspek kesehatan dan 

penyediaan air bersih, pengelolaan limbah cair dan padat, pencemaran udara, 

pengendalian vector, higiene  sanitasi makanan dan minuman, higiene 

sanitasi makanan dan minuman, aspek populasi dan perubahan iklim 

terhadap kesehatan lingkungan 

5 Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Mahasiswa diberikan penjelasan mengenai konsep dasar, ruang lingkup, 

sejarah, peraturan perundangan k3, pak, kesehatan kerja, keselamatan kerja, 

dasar ergonomic, toksikologi, hiegene, pengenalan psikologi industry, 

pencegahan kecelakaan kerja, manajemen risiko, serta promosi k3 

6 Patologi (Biomedik 2) 

Mata kuliah ini  menjelaskan tentang pengertian, definisi, konsep-konsep 

tentang patologi umum, ruang lingkup peyebab penyakit, kerusakan sel, 

penyakit herediter, radang, infeksi, sistem imunitas, gangguan fisiologi, 

tumor, neoplasma berbagai penyakit menular dan teknik pemeriksaan 

laboratorium dasar. 

7 Komunikasi Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan dan peranan ilmu 

komunikasi dalam pembangunan kesehatan serta mengidentifikasi 
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kebutuhan dan perencanaan kegiatan komunikasi dalam pembangunan 

kesehatan serta mengidentifikasi kebutuhan dan perencanaan kegiatan 

komunikasi dalam upaya kesehatan masyarakat.  

8 Etika dan Hukum Kesehatan 

Membahas mengenai Konsep Etika Kesehatan, Konsep Etika Profesi (Hak 

Asasi Kesehatan), Aspek Hukum Kesehatan, Malpraktek (Individu dan 

Institusi) dan Tindakan Pencegahannya, dan Informed Consent. 

9 Organisasi  Manajemen  Upaya  Kesehatan 

Mata kuliah ini mengenalkan mahasiswa tentang organisasai kesehatan baik 

tingkat daerah maupun tingkat nasional. 

10 Biostatistik Deskriptif  

Ruang lingkup yang dipelajari meliputi pengertian data dan variable, skala 

pengukuran, nilai tengah, nilai sebaran, penyajian data, serta probabilitas. 

SEMESTER IV 

1 Metode Kontrasepsi 

Mata kuliah ini membahas tentang penurunan risiko kehamilan, peran KB 

dalam kematian maternal, metode kontrasepsi , jenis, efektifitas, prevalensi 

serta penyebarannya, tingkat kepatuhan penggunaan kontrasepsi, 

kemandulan, aspek gender sosial budaya dan pemberdayaan wanita dalam 

penggunaan kontrasepsi 

2 Surveilans Kesehatan  Masyarakat 

Mata kuliah ini membahas tentang batasan dan konsep surveilans kesehatan 

masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan  surveilans kesehatan  

masyarakat, evaluasi /penilaian sistim survailans kesmas, aplikasi surveilans 

kesmas, dan kejadian luar biasa.    
3 Analisis Kualitas lingkungan 

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian kualitas lingkunga, Kinetik 

bahan pencemar di lingkungan, Pengenalan instrument untuk analisa 

kualitas lingkungan, Metode dan Tehnik Sampling Analisis Fisik, Kimia dan 

Biologi Air, Metode dan Tehnik Sampling Analisis Fisik, Kimia dan Biologi 

Udara, Pengenalan dan penilaian parameter kualitas fisik, kimia, biologi 

udara, Metode dan Tehnik Sampling, Analisis Fisik, Kimia dan Biologi 

Makanan, Pengenalan dan penilaian parameter kualitas fisik, kimia, biologi 

makanan, Pengenalan dan penilaian parameter tempat-tempat umum 

(pelayanan kesehatan, terminal, pasar), Analisis kualitas lingkungan tempat 

pembuangan akhir sampah, dan Biomonitoring dan indikator perubahan 

lingkungan.  
4 Pengalaman Belajar lapangan Terpadu (PBLT) I  

Merupakan kegiatan praktik lapangan yang diikuti mahasiswa agar 

mahasiswa mampu memahami organisasi, tatalaksana dan manajemen unit 

pelayanan kesehatan di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RS Kabupaten 

5 Ekonomi Kesehatan 

Ruang lingkup yang dipelajari meliputi pengertian dan ruang lingkup 
makroekonomi, pengertian dan ruang lingkup mikroekonomi, teori demand 

dan supply, karakteristik industri kesehatan dan pelayanan kesehatan, dan 

teori analisis evaluasi ekonomi.  
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6 Manajemen Bencana Berbasis Komunitas 

Mata kuliah ini membahas tentang  partisipasi masyarakat dalam 

penanggulangan bencana. 

7 Higiene perusahaan 

Mahasiswa diberikan pengenalan tentang kondisi lingkungan kerja yang 

dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. 

8 Ekologi Pangan dan Gizi 

Membahas kaitan antara kesehatan, pangan dan gizi, produksi pangan, 

distribusi pangan, neraca bahan makanan, lingkungan fisik, gizi dan 

pendidikan, sosial ekonomi, pengaruh politik, sosial budaya, geografi, 

demografi, polusi, infeksi, dan yankes. 

9 Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat 

Mata kuliah ini membahas hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh 

perubahan perilaku yang diharapkan secara efektif, meliputi faktor-faktor 

pendukung berupa sumber-sumber dan fasilitas yang memadai dan sebagian 

digali dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri.  

10 Sosio Antropologi Kesehatan 

Menjelaskan konsep-konsep dasar antropologi yang berhubungan dengan 

perilaku kesehatan manusia, membahas tentang aspek kebudayaan dan nilai-

nilai budaya serta dinamikanya, aneka warna masyarakat dan kebudayaan 

yang mendasari perilaku kesehatan 

SEMESTER V 

1 Biostatistik Inferensial 

Mata kuliah ini membahas mengenai estimasi parameter, hipotesis, uji 

statistik, serta sampling. 

2 Promosi Kesehatan 

Menjelaskan tentang upaya peningkatan kesehatan melalui pendekatan 

pendidikan kesehatan dengan strategi advokasi, bina suasana dan pergerakan 

masyarakat. Mata kuliah ini juga mencakup kegiatan pemasaran sosial dan 

pemberdayaan masyarakat. 

3 Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan 

Mempelajari tentang latar belakang, konsep dasar kebijakan, policy 

argument, metode dan teknik penyusunan kebiajakn, monitoring, evalusi 

dan review kebijakan kesehatan di Indonesia. 

4 Kesehatan Lingkungan Pemukiman 

Mempelajari tentang konsep dan prinsip ilmu kesehatan lingkungan yang 

dibatasi dalam lingkup pemukiman. Mata kuliah ini juga membahas 

bagaimana hubungan lingkungan dengan kesehatan masyarakat. Masalah 

kesehatan lingkungan pemukiman di Indonesia seperti: air buangan dari 

pemukiman, sumber daya air, pencemaran dll serta arah perkembangannya 

di masa yang akan datang. 

5 Manajemen Bencana 

Mata kuliah ini membahas tentang bencana dan ruang lingkup manajemen 
bencana, kebijakan manajmen bencana, menajemen pra bencana, analisis 

risiko bencana, pengkajian kebutuhan saat bencana, air dan higiene sanitasi, 

surveilans, pengendalian vektor saat bencana, manajemen korban masal, 

informasi saat bencana 
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6 AMDAL  

Mempelajari tentang pengertian, ruang lingkup, metode analisis dampak 

lingkungan serta aturan-aturan yang terkait. Juga mempelajari berbagai 

metodologi  rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 

pengumpulan dan analisis data, identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak 

RKL dan RPL 

7 Kewirausahaan Pelayanan Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang teori konsep dan filosofi  kewirausahaan, 

nilai penting dan determinan kewirausahaan. Membahas pula motivasi 

berwirausaha, aspek pasar dan strategi dan pemasaran, identifikasi peluang 

usaha, potensi dan analisis diri, bentuk usaha dan finansial usaha, dan work 

shop business plan. 

8 Epidemiologi  Penyakit Menular  

Membahas tentang Pengertian Konsep EPM, Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit Menular, Contoh Kasus Penyakit Menular 

(Vektor Born Disease, Water & Food Borne Disease, Air Borne  Disease, 

Sexual Transmitted Diseases / Blood & fluid Borne Diseases), PD3I, New 

Emerging Diseases (Sars, Ebola, Mers), dan Neglected (Kusta Filariasis dan 

Frambusia) 

9 Ergonomi Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Hal yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi prinsip ergonomi, konsep 

dasar “fitting the job to the man” , tujuan dan ruang lingkup ergonomi, risiko 

ergonomi dalam K3, serta perkembangan ergonomi dalam K3. 

11 Keamanan Pangan 

Mata kuliah ini membahas perjalanan mikroba dan zat toksik dari industri 

dan sumber alami ke dalam makanan dan selama proses produksi, 

penyiapan, dan distribusi makanan. Metode untuk mengestimasi asupan 

bahan kimia dalam makanan sebagai risiko kesehatan. Juga membahas 

tentang program monitoring dan inspeksi serta peraturan-peraturan yang 

terkait dengan keamanan pangan  

10 Sistem Informasi Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas tentang Pengertian Sistem (Definisi Sistem, 

Komponen Sistem), Pengertian SIK (SIK di Indonesia, SIK Rumah Sakit, 

SIK Puskesmas), Sumber Data SIK: Data Rutin (pencatatan dan pelaporan 

& surveilance, contoh kodifikasi) dan Data Non-rutin (survei kesehatan), 

Indikator Kesehatan (definisi, syarat, jenis indicator), contoh indikator 

kesehatan di Indonesia, Eksplorasi SIK: objek (user, komponen sistem, 

identifikasi masalah, format pencatatan dan pelaporan) dan metode 

eksplorasi (Health Metric Network/HMN)  

 

SEMESTER VI 

1 Pengalaman Belajar Lapangan Terpadu (PBLT) II 

Tujuan praktik  ini adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman dalam 
mengaplikasikan teori. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis 

situasi, melakukan identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah serta 

menyusun perencanaan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan 

kesehatan masyarakat. 
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2 Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan 

Mata kuliah ini membahas mengenai konsep biaya dan pembiayaan 

kesehatan, skema dan sumber pembiayaan kesehatan, sistem penganggaran, 

penganggaran sektor publik dan swasta,  dan penganggaran berbasis kinerja 

3 Epidemiologi  Penyakit non menular 

Mempelajari berbagai penyakit tidak menular, terutama yang semakin 

meningkat di Indonesia seperti: kardiovaskuler, Diabetes Mellitus, Tiroid, 

Anemia, dan Kesehatan Jiwa  

4 Metodologi Penelitian 

Mempelajari tentang jenis desain penelitian, langkah/alur penelitian secara 

komprehensif, termasuk penyusunan alat penelitian, penerapan metode 

statistik dan penyusunan laporan. 

5 Perencanaan dan Evaluasi Promkes  di Pelayanan Kesehatan 

Mempelajari latar belakang, konsep dasar kebijakan, policy argument, 

metode dan teknik penyusunan kebijakan, monitoring, evalusi dan review 

kebijakan kesehatan di Indonesia. 

6 Pertolongan pertama pada gawat darurat bencana multi hazard  

Mata kuliah ini membahas tentang manajemen bahaya besar dan fasilitas 

berbahaya (hazardous facilities), yang  mencakup bahaya kimia, oil dan gas, 

fire dan explosion. Juga  membahas emergency response dan preparedness 

untuk bahaya dan bencana besar 

7 Manajemen Data 

Mata kuliah ini mempelajari tentang kemampuan mahasiswa dalam 

melakukan analsis data penelitian kesehatan dengan perangkat SPSS serta 

software lain yang mendukung 

8 Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat 

Mata kuliah ini mempelajari tentang: Kepemimpinan (teori dan konsep), 

Berfikir sistem (filosofi, teori, praktek), Organizational, political, cultural 

system (personal mastery), Mental model, dan Shared vision. 

9 Manajemen Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Membahas mengenai standar pelayanan kesehatan reproduksi, kualitas 

petugas layanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, konseling 

dan hak kewajiban klien dan petugas layanan kesehatan reproduksi 

10 Mata Kuliah Pilihan: 

 Manajemen Sistem Pelayanan Makanan Institusi  

Mata kuliah ini mempelajari tentang aspek dalam sistem pengelolaan dan 

penyelenggaraan makanan institusi mulai dari perencanaan, pengadaan, 

pengolahan sampai kepada konsumen. Juga membahas tentang aspek 

ekonomi penyelenggaraan makanan.    
Kesehatan Kerja Informal 

 

SEMESTER VII 

1 Manajemen Logistik Farmasi 

Membahas tentang konsep dan pelaksanaan manajemen logistik farmasi  
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2 Teknologi Pengembangan Media  

Mempelajari tentang dasar pengembangan media, jenis media, membuat 

perencanaan, rancangan produksi, uji voba/ evaluasi media, penggunaan alat 

bantu untuk keperluan pendidikan/ promosi kesehatan. 

3 Teknologi Pangan dan Gizi 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep, ruang lingkup Ilmu dan 

Teknologi Pangan,  perkembangan terbaru bidang Ilmu dan Teknologi 

Pangan di Agroindustri Pangan di Indonesia, sekilas tentang kimia pangan, 

biokimia pangan, rekayasa proses pengolahan, mikrobiologi pangan, 

bioteknologi pangan. Membahas pula tentang isu-isu terkini di bidang Ilmu 

dan Teknologi Pangan  

4 Epidemiologi Kesehatan Lingkungan 

Membahas prinsip dan metode penelitian masalah kesehatan lingkungan 

dengan pendekatan epidemiologi, akibat pencemaran lingkungan terhadap 

kesehatan, persyaratan pengukuran, disain studi, persyaratan metodologi 

pemantauan. 

5 Manajemen Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja   

Membahas  mengenai prinsip manajemen risiko, teknik dan penerapan 

manajemen risiko. Identifikasi  bahaya, analisis probabilitas, pengkajian 

risiko keselamatan kerja (safety risk), risiko kesehatan (health risk), dan 

risiko lingkungan kerja (Environmental risk). 

6 Prinsip dan Standar Inti Kemanusiaan Tanggap Darurat Bencana 

Membahas tentang persyaratan minimum bagi penyedia layanan 

kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, 

pasokan air, sanitasi, promosi higiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan 

pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, permukiman, bantuan non-pangan, 

kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan akuntabilitas bagi 

penduduk terdampak. Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus 

dicapai dalam layanan kemanusiaan terutama pada tahap tanggap darurat 

bencana. 

7 Survei cepat 

Membahas manfaat, tujuan dan prinsip survei cepat, analisis data survei 

cepat. Penggunaan perangkat lunak csurvey  dan epiinfo untuk rancangan 

penelitian survei cepat. 

8 Pengalaman Belajar lapangan Terpadu (PBLT) III 

Tujuan praktik  ini adalah agar mahasiswa memperoleh pengalaman dalam 

mengaplikasikan teori. Setelah melakukan analisis situasi dan menentukan 

prioritas masalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun rencana dan 

melaksanakan intervensi terkait permasalahan kesehatan masyarakat yang 

ada sesuai dengan minat masing-masing. 

9 Mata kuliah pilihan:  
Investigasi Wabah  

Membahas tentang langkah investigasi wabah mulai dari penentuan kejadian 

wabah, menggambarkan kejadian wabah dan menentukkan sumber 

penularannya.  
Manajemen Sumber Daya Manusia 
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SEMESTER VIII 

1 Skripsi 

Merupakan tahap akhir proses akademik yang harus dilalui oleh mahasiswa 

dalam meneyelesaikan studi. Pada tahap ini mahasiswa dituntut untuk 

mampu melakukan pengumpulan data, analisis data, membuat laporan 

penelitian sampai mempresentasikan hasil penelitian. 
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