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ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
DI LINGKUNGAN STIKES dr. SOEBANDI JEMBER 

 

BAB I 

Ketentuan Umum 
Pasal 1 

1. Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi adalah wadah pengembangan diri 

kearah perluasan wawasan, peningkatan keilmuan dan bakat. 

2. Organisasi Kemahasiswaan di STIKES dr. Soebandi Jember adalah wadah 

kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari 

saranapengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

untukmeningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan 

nasional. 

3. Sifat organisasi kemahasiswaan dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesional 

olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran/intelektual dan  

kemasyarakatan. 

4. Kegiatan kokurikuler yang dimaksud pada pasal ini adalah kegiatan 

kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan 

sesuaidengan program studi. 

5. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud pada pasal ini adalah kegiatan 

kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat dan penalaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

BAB  II 

BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

Pasal 2 

(1) Bentuk dan struktur di tingkat Sekolah Tinggi mempunyai organisasi 

kemahasiswaan meliputi : 

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). 

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). 

d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 

(2) Kedudukan HMJ dan UKM merupakan kelengkapa non sttruktural 

Pasal 3 

Tugas Pokok : 

a. DPM mempunyai tugas pokok menyerap aspirasi dari mahasiswa di tingkat sekolah 

Tinggi 

b. DPM mempunyai tugas pokok menyalurkan aspirasi dari mahasiswa di  

tingkat Sekolah Tinggi kepada lembaga melalui waka III Bidang  

    Kemahasiswaan. 

c. BEM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, melalui 

program dan pelaksanaan program BEM, serta memberikan pendapat, usul dansaran 

kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan. 

d. BEM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra 

kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, sesuai garis-garis program 

yang ditetapkan oleh Badan Eksekutif  Mahasiswa  (BEM) serta membeikan 

pendapat, usul dan saran kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, terutama 

yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi. 

e. HMJ mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan 

kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang tertentu,sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. 
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Pasal 4 

Fungsi Organisasi Kemahasiswaan  : 

a. Berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas, untukmenampung dan 

menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis besar program 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). 

b. BEM berfungsi sebagai forum komunikasi antar unit kegiatan mahasiswa koordinasi 

kegiatan ekstra kurikuler dan pengembangan keterampilan manajemen dan 

kepemimpinan 

c. Selaian itu juga sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan 

mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat sekolah tinggi, terutama 

yang bersifat penalaran dan keilmuan. 

d. HMJ berfungsi sebagai wahana untuk merencakan, melaksanakan dan 

mengembangkan kegiatan-kegiatan, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada 

masyarakat di tingkat jurusan. 
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BAB  III 

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN 
 

Pasal 5 

 

(1) Keanggotaan dan Kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah anggota 

wakil-wakil mahasiswa setiap program studi yang dipilih oleh mahasiswa dalam 

rapat pemilihan. 

(2) Kepengurusan terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap 

anggota, dan anggota-anggota lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi. 

(3) Masa Bakti Kepengurusan 1(satu) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali 

untuk kepengurusan masa bakti berikutnya. 

(4) Kepengurusan disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan Surat Keputusan. 

(5) Tata kerja kepengurusan ditetapkan oleh rapat pengurus yang bersangkutanyang 

dinyatakan dalam AD/ART organisasi tersebut. 

(6) Pengurus bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

BAB IV 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) 
 

Pasal 6 

 

(1) Anggota BEM adalah seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi. 

(2) Kepengurusan BEM terdiri atasKetua merangkap anggota, sekretaris  

merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota pengurus 

lainnya yang terbagi dalam departemen-departemen. 

(3) Ketua BEM adalah anggota BEM yang dipilih oleh para mahasiswa Sekolah 

     Tinggi tersebut dalam rapat pemilihan yang diselenggarakan oleh DPM. 

(4) Masa Bakti Kepengurusan BEM 1 (satu) tahun dan Ketua BEM hanya dapat 

dipilih 2 (dua) kali berturut-turut. 

(5) Kepengurusan BEM disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi dengan Surat  

      Keputusan. 

(6) Pengurus BEM bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi. 

(7) Tata Kerja Kepengurusan BEM ditetapkan oleh rapat pengurus BEM yang  

dinyatakan dalam AD/ART organisasi. 
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BAB  V 

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ) 
 

Pasal 7 

a. HMJ pada dasarnya adalah seluruh mahasiswa jurusan yang aktif. 

b. Keanggotaan resmi HMJ bagi mahasiswa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri 

kepada pengurus HMJ yang bersangkutan. 

c. Pengurus HMJ adalah anggota resmi HMJ yang dipilih oleh para anggota resmi 

HMJ bersangkutan dalam rapat pemilihan. 

d. Kepengurusan HMJ terdiri atas, Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap 

aggota, Bendahara merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi 

dalam seksi-seksi. 

e. Masa bakti Kepengurusan HMJ 1 (satu) tahun, dan Ketua tidak dapat dipilihkembali 

untuk kepengurusan masa bakti berikutnya. 

f. Kepengurusan HMJ diketahui oleh Wakil Ketua III. 

g. Tata kerja kepengurusan HMJ ditetapkan oleh rapat pengurus HMJ. 

h. PengurusUKM  bertanggung jawab kepada Wakil III. 

i. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus UKM dibantu oleh Pembina UKM. 

j. Pembina UKM adalah dosen atau pegawai non akademik atau seseorag yang 

mempunyai kemampuan dibidangnya yang ditunjuk dan ditetapkanWakil Ketua III, 

dan/atau dosen yang diusulkan oleh Pengurus UKM dan disetujui oleh Wakil Ketua 

III. 

k. Jenis kegiatan UKM dipilih dan ditetapkan oleh Wakil Ketua III. 
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BAB  VI 

KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

Pasal 8 

 

(1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi merupakan : 

a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 

mahasiswa dan mengorganisasikan kegiatan kemahasiswaan. 

b. Wadah pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan 

akademisilmuan dan intelektual di masa depan. 

c. Wadah pembinaan dan pengembangan generasi pemimpin bangsa yang 

berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional. 

d. Wadah pembinaan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan 

kemahasiswaan. 

e. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni 

yangdilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan 

wawasan. 

(2) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip 

dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan berpedoman pada peraturan yang ada di 

Sekolah Tinggi diatur dalam peraturan dan tata tertib organisasimahasiswa 

Sekolah Tinggi. 

(3) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib terdaftar dan diakui oleh 

Sekolah Tinggi. 

(4) Anggota organisasi kemahasiswaan adalah seluruh mahasiswa yang berminat 

dan terdaftar di Sekolah Tinggi. 

(5) Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi harus terdaftar secara resmi di ruang 

Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan dan diakui sah melalui Surat Keputusan 

Ketua. 

(6) Pendaftaran organisasi kemahasiswaan dilakukan setahun sekali sesuai 

denganketentuan yang diatur oleh  Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan. 
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BAB VII 

HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

Pasal 9 

 

Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi yang sah akan memperoleh pelayanandan 

ijin menggunakan faslitas Sekolah Tinggi, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas 

Sekolah Tinggi yang berlaku. 

 

Pasal 10 

Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib : 

a. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi. 

b. Melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab 

serta bermanfaatbagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok organisasi 

serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi. 

c. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib menjaga dan menegakkannama 

baik serta wibawa Sekolah Tinggi. 

d. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib memberi pemberitahuan untuk 

semua kegiatan yang akan dilakukan, sesuai peraturan yang ada. 

e. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi wajib memberikan laporan secara 

tertulis kepada Wakil Ketua III selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah  

penyelengaraan setiap kegiatan. 
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BAB VIII 

TATA CARA PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN 
 

Pasal 11 

 

(1) Pendirian organisasi kemahasiswaan Sekolah tinggi hanya dimungkinkan  

selama organisasi tersebut bertujuan mendukung pendidikan di Sekolah 

      Tinggi, dan merupakan wahana pengembangan diri. 

(2) Pendirian organisasi kemahasiswaan diusulkan oleh kelompok mahasiswa 

     Sekolah Tinggi yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, 

dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut : 

a. Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi memiliki anggota sekurang-

kurangnya 10 orang, yang dinyatakan dengan identitas dan tanda tangan seluruh 

anggota 

b. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi kemahasiswaan yang 

disediakan oleh Wakil Ketua III. 

c. Memiliki peraturan dan tata tertib organisasi (AD/ART); 

d. Memiliki usulan Pembina organisasi; 

e. Memiliki program kerja selama 1 (satu) tahun 

f. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta 

telahdinyatakan sah oleh Wakil Ketua III, mempunyai hak dan kewajiban 

yangsama. 
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BAB IX 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal  12 

 

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber-sumber 

keuangan sebagai berikut : 

a. Dana Kemahasiswaan. 

b. Bantuan yang tidak mengikat. 

c. Usaha organisasi kemahasiswaan yang dilakukan secara sah dan legal sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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BAB X 

PENCABUTAN ORGANISASI 
 

Pasal 13 

 

Sekolah Tinggi dalam hal ini adalah Wakil Ketua III, dapat mencabut hak  

Organisasi kemahasiswaan apabila terbukti : 

a. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran 

pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal yang merugikan Sekolah Tinggi. 

b. Tidak ada aktifitas organisai selama 4 (empat) semester berturut-turut; 

c. Melanggar ketentuan dan peraturan Sekolah Tinggi. 
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BAB  XI 

PENUTUP 
 

Pasal 14 

 

Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi kemahasiswaan 

ini akan diatur lebih lanjut. 

 

 

    DITETAPKAN DI  : JEMBER 

    PADA TANGGAL  : 8 AGUSTUS 2016 

 

                                                                                 STIKES dr. Soebandi Jember 

                                                                                                   Ketua, 

 

 

 

                                                                         (Drs. Said Mardijanto,S.Kep., Ns., MM) 

                              NIK : 19530302 201108 1 007 
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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

         STIKES dr. Soebandi Jember pada dasarnya diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan program pembangunan, khususnya dalam pelayanan kesehatan yag cukup 

luas jenis dan kegunaannya. Sebagai salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan swasta 

di bawah Departemen Pendidikan Nasional, maka STIKES dr. Soebandi Jember harus 

dapat mengupayakan sendiri bentuk kurikulum akademis yang paling tepat dan sesuai 

guna memenuhi kebutuhan tersebut. Namun dilain pihak tetap mengacu pada kurikulum 

studi sejenis yang telah ada. 

   STIKES dr. Soebandi Jember sebagai lembaga ilmiah menyadari tugasnya 

untuk menciptakan tenaga-tenaga kesehatan agar dapat berdayaguna maksimal. 

Disamping keterampilan profesional ini, lulusannya juga diharapkan memilki rasa etis 

tinggi dan berjiwa nasional dalam peranannya selaku petugas kesehatan. Hal tersebut 

tidak terlepas dari kompetisi yang tinggi dalam hal pemberian layanan kesehatan, 

seiring dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta makin 

tingginya tingkat kesadaran masyarakat atas pentingnya peningkatan mutu kesehatan. 

Penerbitan Buku Panduan Kemahasiswaan STIKES dr. Soebandi jember Tahun 

Akademik  2016/2017 merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi 

lengkap tentang STIKES dr. Soebandi Jember kepada masyarakat pada umumnya 

terutama pada calon mahasiswa baru. Hal tersebut dianggappenting karena digunakan 

sebagai acuan yang jelas dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi, khususnya di 

bidang pendidikan dan pengajaran, dan agar masyarakat terutama stakeholders STIKES 

dr. Soebandi Jember, memiliki gambaran yang jelas dalam memahami seluk-beluk 

STIKES dr. Soebandi Jember. 

 

1.1. SEJARAH STIKES dr. SOEBANDI JEMBER 

               Stikes dr. Soebandi Jember dahulu bernama Stikes Bhakti Negara yang 

didirikan oleh Yayasan Pendidikan Jember International School (JIS) di Jember. 

Diawali dengan surat Nomor : 066/YP-JIS/STIKES.BARA/11/2007, tentang Usul 

Pendirian Perguruan Tinggi untuk dipertimbangkan kepada Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Nasional di Jakarta untuk Program Studi S1 Keperawatan dan 
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Program Studi D III Kebidanan pada tanggal 1 Januari 2008 dengan melampirkan 

proposal sebagai bahan pertimbangan yang terdiri dari Studi Kelayakan, Rencana Induk 

Pengembangan, Statuta, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Surat tersebut dibalas 

oleh Departemen Pendidikan Nasional Direkterat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 

tanggal 4 Maret 2008 dengan Nomor : 0427/D2.2/2008, tentang Permohonan 

Pertimbangan/Rekomendasi pembukaan program-program studi dan pendirian Stikes 

Bhakti Negara di Jember, kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 

SDM Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk terlebih dahulu 

mohon pertimbangan /rekomendasi dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM 

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tentag adanya kebutuhaan dan 

ketersediaan tenaga kesehatan tersebut. 

           Rekomendasi tersebut diperlukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi dan pendirian Perguruan Tinggi 

dimaksud. Bersama surat tersebut Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi juga mengeluarkan surat kepada Pengurus Pusat Persatuan Perawat 

Nasional Indonesia (PPNI) pada tanggal 4 Maret 2008 dengan surat Nomor : 

0428/D2.2/2008, tentang Permohonan Pertimbangan/Rekomendasi Pembukaan Program 

Studi Keperawatan (S1) dan pendirian Stikes Bhakti Negara Jember. 

 

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Departemen Kesehatan 

kemudian memberikan surat kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur pada tanggal 

28 Maret 2008 dengan nomor DL.02.02.2.4.1.001819 tentang surat kekurangan 

rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. 

          Selanjutnya Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia melakukan 

pengkajian dan penilaian aspek dan kriteria pembukaan PSIK (S1) pada Stikes Bhakti 

Negara dengan menugaskan Tim Akreditasi PPNI melakukan kunjungan langsung 

(Visitasi) ke kampus Stikes Bhakti Negara Jember pada tanggal 29 Juni 2008. 

          Berdasarkan hasil tinjauan lapangan ke kampus Stikes Bhakti Negara Jember, 

untuk mengkaji kelayakan (fesibility Study) pembukaan program studi keperawatan dan 

dari hasil evaluasi menunjukkan nilai rata-rata 74,94 (tujuh puluh empat koma Sembilan 

puluh empat), sehingga pada prinsipnya PPNI dapat menyetujui merekomendasi 

pembukaan program pendidikan S1 Keperawatan Stikes Bhakti Negara Jember. 

Rekomendasi tersebut diberikan pada tanggal 7 Agustus 2008 dengan nomor : 

363/PP.PPNI/K/VIII/2008. 
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          Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Agustus 2008 telah 

melakukan visitasi ke lokasi rencana pendirian Program Studi D III Kebidanan, dan 

hasil tinjauan ke lokasi tersebut pada prinsipnya telah memenuhi syarat untuk 

pembukaan/pendirian Program Studi D III Kebidanan dengan surat pada tanggal 19 

Januari 2009 nomor surat 421.1/126/111.6/2009. 

          Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur nomor : 

421.1/126/111.6/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang pembukaan/pendirian prodi D III 

Kebidanan calon Stikes Bhakti Negara Jember serta surat Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Depdiknas nomor : 0427/D2.2/2008 tanggal 4 Maret 2009 perihal 

permohonan pertimbangan/rekomendasi pembukaan program-program studi dan 

pendirian Stikes Bhakti Negara di Jember, maka dilakukan Visitasi untuk melakukan 

penilaian lapangan oleh Tim Terpadu Badan PPSDM dalam rangka pembukaan 

program studi baru D III Kebidanan Stikes Bhakti Negara Jember pada tanggal 24 

Januari 2009. 

          Dari hasil penilaian Tim Terpadu Badan PPSDM, kemudian diberikan 

rekomendasi/pertimbangan tertulis bagi pembukaan program studi dan pendirian DIII 

Kebidanan Stikes Bhakti Negara Jember pada tanggal 13 Maret 2009 dengan nomor 

HK. 03.05/4/1100/2009. Atas rekomendasi dari Badan Pengembangan Pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia Departemen Kesehatan RI tersebut. Departemen Pendidikan 

Nasonal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, diberikan ijin pertimbangan tersebut  

pada tanggal 30 April 2009 dengan nomor : 0999/D2.2/2009 tentang pertimbangan 

untuk pembukaan program-program studi baru dan pendirian Stikes Bhakti Negara 

Jember dan pada tanggal 28 Mei 2009 dikeluarkan ijin penyelenggaraan/operasional 

dari Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 

: 74/D/O/2009. Kemudian ijin perpanjangan telah dikeluarkan Kementerian. Surat 

keputusan oleh Menteri Pendidikan Nasional Kopertis Wilayah VII yaitu nomor 

6842/D/T/K-VII/2011 untuk Prodi Kebidanan dan Nomor 7236/D/T/K-VII/2011 ijin 

perpanjangan untuk S1 Keperawatan. 

          Stikes Bhakti Negara Jember memang baru lahir dan baru mengawali dalam 

pengelolaan institusi, akan tetapi pengelolaan dilakukan oleh tenaga yang telah 

berpengalaman, sehingga dengan pengelolaan yang proporsional dan  sesuai dengan 

bidangnya masing-masing, Insya Allah akan menjadi Stikes pilihan bagi masyarakat 

Jember dan di wilayah kabupaten lainnya, sehingga tujuan untuk mencetak tenaga 

Keperawatan dan Kebidanan yang handal dan profesional akan terwujud. 
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          Dalam perjalanannya Stikes Bhakti Negara Jember sejak memperoleh ijin 

operasional pada tanggal 17 Juni 2009 sudah melaksanakan proses belajar mengajar 

(PBM) walau dengan jumlah mahasiswa yang relative sedikit dengan jumlah mahasiswa 

tidak lebih dari 20 orang mahasiswa di setiap jenjang dan setiap kelasnya. Sehingga 

karena satu dan lain hal Dewan Pembina Yayasan Jember International School (JIS) 

tepatnya tanggal 01 Agustus 2011 mengalihkelolakan Stikes Bhakti Negara Jember 

kepada pihak lain dengan tidak mengubah nama Yayasan yaitu Yayasan Pendidikan 

Jember International School (JIS). 

          Adapun pihak yang menerima alihkelola dari dewan Pembina Yayasan 

Pendidikan Jember International Scool (JIS) adalah komunitas dosen Poltekes Negeri 

Malang Prodi D III Kebidanan kampus Jember, dengan susunan kepengurusan sebagai 

berikut : 

Dewan Pembina       : H. Achmad Muthar, SH 

Dewan Pengurus      :Ketua Umum  : Mashun, SH., MM 

Ketua I   : Lulut Sasmitha, S.Kep., M.Kes 

Sekretaris   : Moch. Wildan,  

Bendagara    : Sutrisno, S.Kep., M.Kes 

Dan beberapa orang anggota yayasan. 

          Sejalan telah beralihnya pengelolaan kepada kepengurusan Yasayan yang baru, 

maka untuk lebih mempercepat perkembangan lembaga yayasan baru perlu mengambil 

kebijakan dengan mengganti nama lembaga dari Stikes Bhakti Negara menjadi Stikes 

dr. Soebandi Jember. Tahapan-tahapan pergantian nama tersebut adalah sebagai berikut 

: Pada tanggal 23 November 2011 dengan surat Nomor : 2435//XI/2011 mengajukan 

usulan pergantian nama kepada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan persyaratan 

yang telah ditentukan. Maka pada tanggal 29 Pebruari 2012 Kopertis Wilayah VII Jawa 

Timur dengan Surat Nomor :0369/K.7/AK/2012 menjawab surat usulan pergantian 

nama yang isinya menyetujui/merekomendasi pergantian nama dari Stikes Bhakti 

Negara menjadi Stikes dr. Soebandi Jember untuk diajukan ke Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi di Jakarta. 

          Setelah memiliki rekomendasi dari Kopertis tentang pengajuan usulan pergantian 

nama, maka pada tanggal 02 Mei 2013 mengajukan usulan pergantian nama ke 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan surat Nomor : 80/SK/YP-JIS/V/2013 ke 

Jakarta. Tidak selang berapa lama maka surat yang sudah lama dinanti-nantikan 

tepatnya pada tanggal 01 Juli 2013 dengan surat Nomor : 252/E/O/2013 tentang usulan 
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pergantian nama dari Stikes Bhakti Negara Jember menjadi Stikes dr. Soebandi Jember 

dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta. Maka sejak taggal 01 

Juli 2013 tersebut adalah menjadi sejarah bagi Stikes dr.Soebandi Jember sebagai hari 

kelahiran/hari jadi yang baru. 

 

1.2. VISI, MISI DAN TUJUAN STIKES dr. SOEBANDI JEMBER 
          Visi, misi dan tujuan Stikes dr. Seoebandi Jember ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (RENSTRA) yang selanjutya digunakan sebagai acuan untuk menyusun 

rencana kegiatan dan rencana kerja seluruh unit kerja di lingkungan STIKES dr. 

Soebandi Jember. Visi, Misi dan tujuan STIKES dr. Soebandi Jember adalah sebagai 

berikut : 

 

Visi 

Menjadi Stikes terdepan dan unggul di bidang Iptek dan mampu bersaing di tingkat 

regional, nasional maupun global yang berakhlakul karimah pada tahun 2027. 

Misi : 

1.3. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN 

        STIKES dr. SOEBANDI JEMBER 

 

Visi : 

Sebagai pusat pengembangan pendidikan keperawatan yang memiliki keunggulan 

Keperawatan Medical Bedah dan berdaya saing di tingkat global yang berakhlakul 

karimah pada tahun 2027. 

 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidika keperawatan yang berbasis Akhlakul Karimah 

2. Menyelenggarakan penelitian kesehatan khususnya Medical Bedah secara 

berkelanjutan; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan da 

pelayanan keperawatan; 

4. Mengembangkan sistem manajemen Program Studi S1 Keperawatan Stikes dr. 

Soebandi Jember dengan berbasis Information Technoogy; 
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5. Membina dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait 

baik di tingkat regional, nasional maupun global. 

 

Tujuan : 

1. Menghasilkan lulusan Keperawatan yang berkualitas dan profesional serta bertaqwa 

dan berbudi luhur; 

2. Mampu berkompetisi dalam bidang keperawatan, khususnya keperawatan Medical 

Bedah pada tingkat regional, nasional dan global; 

3. Melakukan penelitian ilmiah dasar dan terapan untuk mengembangkan IPTEK 

Keperawatan; 

4. Mampu mengembangkan pendidikan keperawatan dalam berbagai aspek berdasarkan 

standarisasi; 

5. Mampu melakukan penelitian keperawatan berbasis Evidence Base dan menerapkan 

hasil penelitian yang inovatif dalam praktik penelitian; 

6. Menjadi pelopor dalam menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat; 

7. Meningkatkan kinerja yang profesioanl dengan memantapkan pelaksanaan sistem 

manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien; 

8. Mengembangkan jejaring lintas profesi dan sektoral pada tingkat nasional, regional 

maupun global untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan 

keperawatan. 

1.4. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN 

STIKESdr. SOEBANDI JEMBER 
Visi : 

Menjadi Program Studi D III Kebidanan yang terdepan da unggul dalam IPTEK serta 

mampu bersaing di tingkat global yang berakhlakulkarimah dan berorientasi safe 

birthing pada tahun 2027. 

 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan kebidanan yang berbasis kompetensi berdasar 

Evidence Based seta unggul dalam Safe Birthig dan berakhlakulkarimah; 

2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidag pelayanan 

kebidanan secara berkelanjutan yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kebidanan; 
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3. Melaksanakan kerja sama dengan lintas program dan sektoral terkait untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kebidanan secara regional, nasional 

maupun global. 

Tujuan : 

1. Menghasilkan Ahli Madya Kebidanan yang unggul dalam safe birthing dan 

berakhlakul karimah denga IPK minimal 3,00; 

2. Menghasilkan penelitian dan mampu memberikan problem solving kebidanan kepada 

masyarakat secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kebidanan; 

3. Menjalin kolaborasi interdisiplin dan interinstitusi baik tingkat regional, nasional 

maupun global. 
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BAB  2 

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU STIKES 
dr. SOEBANDI JEMBER 

 

          STIKES dr. Soebandi Jember sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi 

mempunyai sistem penerimaan mahasiswa.  Sistem penerimaan mahasiswa bertujuan 

untuk menjaring calon mahasiswa baru yang berprestasi di bidang akademik dan atau 

non akademik, mempunyai keterampilan dan kepribadian yang baik sehingga mampu  

menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pada 

STIKES dr. Soebandi Jember terdapat 2 (dua) program penerimaan mahasiswa baru 

yaitu : 

1. Reguler 

    Calon mahasiswa baru diambil dari lulusan SMA/MA/SMKKes/SMK. 

2. Non Reguler/Jalur Khusus 

     Jalur alih jenjang/program khusus untuk memberikan kesempatan kepada para 

lulusan D3 Keperawatan untuk melanjutkan ke S1 Keperawatan  

Siatem penerimaan mahasiswa dibagi ke dalam 3 jalur seleksi, yaitu : 

1. Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui Penelusuran Minat dan 

Kemampuan (PMDK) untuk jenjang D3 dan S1; 

2. Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa 

Baru (SPMB) melalui uji tulis untuk jenjang D3 dan S1; 

3. Jalur Transfer 
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BAB  3 

PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK) 
 

          Seleksi mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan 

(PMDK) Stikes dr. Soebandi Jember bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa 

unggul dengan memberi kesempatan secara lebih luas kepada siswa 

SMA/MA/SMK.Kes/SMK sesuai dengan minat dan kemampuannya untuk menjadi 

mahasiswa dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Stikes dr. 

Soebadi Jember.  

Berbagai persyaratan dan ketentuan PMDK sebagai berikut : 

3.1. Persyaratan Akademik 

       a. Peserta adalah siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dengan 

catatan nilai raport semester 1 sampai semester 5 pada mata  pelajaran 

matematika, bahasa Indonesia, bahasa inggris, IPA serta agama rata-rata 

minimal 7 

         b. Tidak pernah tinggal kelas (masa studi dengan ketentuan 3 tahun) 

c. Khusus siswa yang mempunyai prestasi dibidang penalaran, olah raga, atau seni 

tingkat provinsi/nasional/international harus dibuktikan dengan fotocopy 

piagam, sertifikat atau rekomendasi dari KONI provinsi/pusat  yang dilegalisir. 

Ditambah dengan nilai mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, 

bahasa inggris dan agama minimal 6,5 

3.2. Persyaratan Kesehatan 

       Peserta PMDK diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kesehatan sebagai 

berikut : 

a. Tidak cacat fisik (yang dapat mengganggu dalam menjalankan tugas profesi). 

         b. Peserta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, 

Pemeriksaan ulang dilakukan bagi peserta yang diterima sebagai calon  

mahasiswa Stikes dr. Soebandi Jember oleh dokter yang ditunjuk pihak 

kampus dan bagian laboratorium dan dipakai sebagai dasar keterangan  

sehat. 

       c. Tinggi badan minimal 150 cm bagi wanita dan 155 cm bagi laku-laki. 

3.3. Pilihan Program Studi 

       Semua peserta dapat memilih program studi yang ada sesuai dengan minat  
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dan keinginannya. 

3.4. Waktu Pendaftaran 

        Pendaftaran jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan Penelusuran 

        Minat dan Kemampuan (PMDK) dimulai tanggal 02 Januari 2016 sampai 

dengan 30 Juni 2016. 

3.5. Prosedur Pendaftaran 
       Prosedur pendaftaran PMDK di Stikes dr. Soebandi Jember tahun akademik 

       2016/2017 adalah sebagai berikut : 

       1. Calon mahasiswa datang sendiri ke kampus Stikes dr. Soebandi Jember 

dengan didampingi orang tua/wali. 

        2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Panitia 

        3. Foto copy raport semester 1 sampai semester 5 yang telah dilegalisir; 

        4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm dengan background merah 

sebanyak 6 (enam) lembar; 

5. Foto copy piagam pengahargaan/sertifikat kejuruaraan atau bakat khusus 

danprestasi (bila ada); 

         6. Semua berkas persyaratan tersebut dimasukkan kedalam map yang telah 

             disiapkan oleh Panitia. 

3.6. Tes Kesehatan 

        Tes Kesehatan dilakukan oleh dokter yang ditunjuk bersama bagian laboratorium 

di kampus Stikes dr. Spoebandi Jember setelah memenuhi persyaratan diatas. 

3.7. Tahapan Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada calon mahasiswa Stikes dr. Soebandi 

         Jember dan didampingi oleh orang tua/wali yang dilaksanakan oleh tim 

         Seleksi (Ka. Stikes dan para Wakil Ketua). 

3.8. Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi 

        Dalam hal seleksi untuk jalur PMDK ini diterapkan layanan One Day Service. 

Setelah semua berkas persyaratan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan 

maka pada hari itu juga bisa dinyatakan lulus tidaknya peserta menjadi calon 

mahasiswa baru di Stikes dr. Soebandi Jember. 

3.9. Registrasi 
Perserta yang sudah dinyatakan lulus/diterima sebagai calon mahasiswa 
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baru Stikes dr. Soebandi Jember diwajibkan melakukan registrasi dengan 

melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut : 

       a. Melakukan daftar ulang dengan melakukan sejumlah pembayaran 

       b. Untuk pembayaran biaya-biaya Registrasi, SPP, biaya PETAMABA, Seragam 

dll. dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pada saat 

wawancara. 

       c. Peserta yang sudah registrasi dengan melakukan sejumlah pembayaran  

kemudian mengundurkan diri, maka biaya pendidikan tidak dapat ditarik 

kembali kecuali bagi mereka yang diterima di Ujian SBMPTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

BAB  4 

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) 

MELALUI JALUR UJI TULIS 
 

Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) melalui uji tulis digunakan untuk 

menjaring calon mahasiswa baru yang berkualitas secara akademik yang memilih 

program studi D III Kebidanan dan Program Studi Ilmu KeperawatanKeperawatan. 

4.1. Persyaratan Pendaftaran 

a. Warga Negara Indonesia berbadan sehat, tidak cacat fisik dan tidak buta warna; 

       b. Lulusan SMA/MA/SMKKes/SMK semua jurusan; 

       c. Pendaftar wajib datang sendiri dan didampingi orang tua/wali; 

       d. Tinggi badan minimal 150 cm untuk wanita dan 155 cm untuk laki-laki; 

       e. Berat badan dan tinggi badan harus seimbang/proporsional; 

       f. Mengisi formulir pendaftaran dengan dilampiri : 

          1). Foto copy ijazah yang telah dilegalisir atau surat keterangan lulus; 

          2). Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm, background merah 6 lembar; 

          3). FotoCopy  KTP diri dan orang tua 

          4). Membayar biaya pendaftaran sebesa Rp 200.000,00 

4.2. Waktu Pendaftaran 

        Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 

tanggal 29 Agustus 2015 pada jam kerja (07.30 – 15.30 WIB). 

4.3. Tempat Pendaftaran 

Tempat pendaftaran calon mahasiswa baru dilaksaakan di kampus Stikes dr. 

Soebandi Jember Jl. dr. Soebandi Jember No. 99 Jember Telp. (0331) 483-536 

atau lewat Website :jstikesdr,soebandi@yahoo.com atau  

www.stikesdrsoebandi.ac.id 

4.4. Prosedur Pendaftaran 

1. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan Panitia 

       2. Melengkapi berkas yang telah disyaratkan 

       3. Membayar biaya pendaftaran 

4.5. Seleksi dan Pengumuman hasil seleksi 

 Seleksi diawali dengan ujian tulis yang dilanjutkan dengan tes kesehatan 

http://www.stikesdrsoebandi.ac.id/
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dan terakhir adalah tes wawancara yang didampingi oleh orang tua/wali. 

       Dalam hal ini dilakukan dengan sistem one day service artinya rangkaian 

seleksi dilaksanakan dalam satu hari selesai, sehingga pada saat itu juga 

hasil seleksi dapat diketahui/diumumkan lulus/diterima tidaknya calon. 

4.6. Registrasi 

       Peserta/pendaftar yang dinyatakan lulus/diterima diwajibkan melakukan 

       Registrasi dengan persyaratan administrasi dan prosedur sebagai berikut : 

       1). Peserta menunjukkan Kartu Tanda Ujian Peserta SPMB; 

      2). Peserta membayar daftar ulang sebesar Rp 200.000,00; 

      3). Untuk pembayaran biaya pendidikan yang meliputi SPP, Ospek dll, 

dibayar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan saat wawancara. 

      4). Biaya pendidikan yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali kecuali 

bagi mereka yang diterima di PTN dengan mengikuti SBMPTN, tidak 

berlaku untuk PTN yang bersifat regional/local. 

      5). Untuk pengukuran baju seragam dll mengikuti jadwal yang ditentukan. 
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BAB  5 

JALUR TRANSFER 
 

5.1. Syarat penerimaan mahasisw yang dapat diterima sebagai 

mahasiswa 

pindahan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk Program Diploma III, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus 

sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah 

mengumpulkan : 

 1) Untuk 2 semester 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 

 2) Untuk 3 semester 54 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 

b. Untuk Program Sarjana telah mengikuti pendidika secara terus menerus sekurang-

kurangnya 4semester, dan setinggi-tingginya 6 semester, serta telah 

mengumpulkan : 

 1) Untuk 4 semester  72 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 

 2) Untuk 6 semester 108 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 

        c. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik 

        d. Tidak pernah melanggar peraturan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi asal 

        e. Persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi asal 

         f. Ketua program studi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediannya  

untuk menerima 

        g. Mahasiswa pindahan yang diterima di Stikes dr. Soebandi Jember mempunyai 

kewajiban membayar biaya pendidikan serta memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Sekolah Tinggi 

Keputusan penerimaan mahasiswa yang pindah ke Stikes dr. Soebandi Jember 

ditetapkan oleh Stikes dengan pertimbangan Ketua program studi yang dituju. 

5.2. Prosedur Perpindahan Mahasiswa  

1. Calon mahasiswa mengajukan permohonan kepada ketua Stikes dr.    Soebandi 

Jember dengan melampirkan surat pelepasan dari sekolah tinggi perguruan 

tinggi asal dan transkrip mata kuliah 

  2.  Ketua Stikes meminta pertimbangan kepada ketua program studi yang dituju 

termasuk mata kuliah yang telah ditempuh 
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  3.   Ketua Stikes menerbitkan surat jawaban tentang diterima atau ditolaknya 

calon mahasiswa pindahan. 

5.3. Register 

 Mahasiswa yang telah diterima diwajibkan melakukan registrasi dengan 

mengikuti prosedur sebagai berikut : 

 1. Membayar biaya transfer 

 2. Membayar biaya pendidikan yang sama dengan biaya mahasiswa baru 

3.Biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat dapat ditarik kembali 

apabila yang bersangkutan mengundurkan diri.   

4. Mahasiswa selanjutnya mengikuti prosedur sebagaimana mahasiswa baru  dari 

jalur regular. 
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BAB  6 

P E N U T U P 
 

                  Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa merupakan acuan pelaksanaan bagi 

calon mahasiswa dan komponen lain yang terlibat. Hal-hal lain yang belum dimuat 

dalam buku ini akan ditetapkan antara segenap pimpinan dan panitia pelaksana dengan 

tetap mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan STIKES dr. Soebandi 

Jember. 

 Buku pedoman ini diharapkan dapat memandu calon mahasiswa secara lebih terarah, 

efektif dan akuntabel baik secara administratif maupun substantive. 

Meskipun  demikian  perlu  disadari  pula  bahwa  buku  pedoman ini masih ada 

kekurangannya sehingga saran penyempurnaa sangat diharapkan. Kepada  para 

mahasiswa STIKES dr. Soebandi Jember, disampaikan selamat mengarungi 

kehidupan dan suasana baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


