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Kata Pengantar 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami 

telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di kampus 

tercinta ini “Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi Jember”. 

Kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2016 yang telah 

berhasil nelampaui seleksi, terpilih dan diterima sebagai mahasiswa di STIKES dr. 

Soebandi Jember. 

Seiring dengan penerimaan mahasiswa baru dalam tahap awal studi, perlu kami 

sampaikan beberapa informasi yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa di 

STIKES dr. Soebandi Jember. Untuk keperluan tersebut, kami telah menyusun sebuah 

buku pedoman akademik sebagai acuan bagi mahasiswa dalam menjalankan proses 

perkuliahan. Insya Allah dengan bekal ketekunan, kedisiplinan, keuletan dan rasa 

tanggung jawab yang tinggi serta ketaatan pada peraturan yang berlaku, saudara dapat 

menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil yang sangat memuaskan. 

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan Pedoman Akademik ini. Kami harapkan mahasiswa 

baru dapat meluangkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk belajar di 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi Jember.  

 

 

Tim Penyusun 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. SEJARAH INSTITUSI 

Pendidikan tenaga kesehatan merupakan instansi pendidikan yang mendidik 

calon tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat luas. Kebutuhan pelayanan kesehatan yang prima 

merupakan idaman seluruh warga Indonesia pada umumnya. Tenaga kesehatan yang 

kompeten dan profesional akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi institusi 

pelayanan kesehatan untuk mewujudkan visi misi pelayanan kesehatan prima. 

Berdasarkan tuntutan masyarakat itulah muncul gagasan untuk mendirikan suatu 

instansi pendidikan tinggi kesehatan di wilayah Kabupaten Jember. 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) “dr. Soebandi” berdiri atas dasar 

keinginan masyarakat yang besar mengenai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 

Melalui institusi inilah maka pembentukan seorang calon tenaga kesehatan (khususnya 

perawat dan bidan) yang kompeten dan profesional akan berlangsung. Proses 

pembelajaran yang baik dan didukung oleh tenaga pengajar yang profesional 

merupakan modal utama untuk membentuk calon tenaga kesehatan yang bermutu. 

Pendirian STIKES dr. Soebandi merupakan hasil kerja keras dan kerja sama 

antara Yayasan Jember International School (JIS) Jember, Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan Nasional yang telah mengadakan 

beberapa persiapan selama tahun 2008. Rasa syukur dari usaha keras tersebut, STIKES 

dr. Soebandi Jember Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) telah mendapatkan Ijin 

Operasional dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi No: 

74/ DO/ 2009. Ijin tersebut setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia dan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. 

Dari tahun ke tahun, STIKES dr. Soebandi terus mengembangkan potensi yang 

ada baik dalam bidang akademik, sarana prasarana dan lain sebagainya. Pengembangan 

sumber daya manusia terus dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan, 

seminar dan pelatihan nasional, lokakarya mini internal, dan sebagainya. Usaha 

melengkapi sarana prasarana perkuliahan terus dilakukan, misalnya ruang kuliah ber-
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AC, fasilitas laptop dan LCD, dll. Semua itu adalah usaha STIKES dr. Soebandi Jember 

untuk mewujudkan impian masyarakat Jember khususnya dan masyarakat Indonesia 

pada umumnya dalam membangun kesehatan. 

Seiring berjalannya waktu, pengurus Yayasan Jember International School 

berkeinginan menjadikan STIKES dr. Soebandi Jember sebagai pusat pendidikan yang 

berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, sesuai dengan letak geografis yang berada di 

Kabupaten Jember dan riwayat heroik di Kabupaten Jember, maka muncullah seorang 

pahlawan revolusioner yang juga seorang praktisi kesehatan. Pahlawan tersebut adalah 

dr. Soebandi. Berbekal restu dari ahli waris keluarga dr. Soebandi yaitu putri ketiganya 

yang bernama dr. Widorini, maka Yayasan Jember International School mengajukan 

pergantian nama kepada Ditjen Dikti dari STIKES Bhakti Negara menjadi STIKES dr. 

Soebandi dengan landasan sebagai penghargaan pahlawan Jember. Puji syukur kita 

panjatkan kepada Allah SWT, atas kebesaranNya maka berdasarkan SK Pergantian 

Nama Nomor 252/E/O/2013 maka STIKES Bhakti Negara resmi berubah nama menjadi 

STIKES dr. Soebandi. Dengan membawa semangat perjuangan revolusi, maka STIKES 

dr. Soebandi akan terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kehidupan 

akademisi sesuai dengan karakter bangsa dan harapan masyarakat lokal, regional, 

nasional bahkan internasional. 

 

B. VISI MISI DAN TUJUAN STIKES dr. SOEBANDI JEMBER 

1. Visi STIKES dr. Soebandi Jember 

Menjadi STIKES terdepan dan unggul dalam IPTEK serta mampu 

bersaing di tingkat regional, nasional maupun global yang berakhlakul karimah 

pada tahun 2027. 

 

2. Misi STIKES dr. Soebandi Jember 

a. Membentuk tenaga kesehatan yang berbasis akhlakul karimah; 

b. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten 

dalam bidang kesehatan; 

c. Melaksanakan penelitian di bidang kesehatan yang memiliki dampak 

positif terhadap upaya peningkatan kualitas keilmuan kesehatan; 
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d. Melaksanakan pelayanan kesehatan prima pada masyarakat di tatanan 

klinik maupun komunitas; 

e. Mengembangkan manajemen STIKES berbasis Information Technology 

(IT); 

f. Mengembangkan kolaborasi interdisiplin dan interinstitusi secara 

nasional maupun global. 

 

3. Tujuan STIKES dr. Soebandi Jember 

a. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang unggul dan profesional 

serta berakhlakul karimah; 

b. Mampu mengembangkan keilmuan kesehatan dalam IPTEK dan berbagai 

aspek berdasarkan standarisasi; 

c. Mampu melakukan penelitian kesehatan dalam mengembangkan IPTEK 

berbasis Evidence Based; 

d. Mampu menjadi agent of charge dalam memberikan problem solving 

masalah kesehatan kepada masyarakat; 

e. Mampu menggunakan Information Technology (IT) dalam 

mengembangkan manajemen STIKES; 

f. Menciptakan kolaborasi interdisiplin dan interinstitusi baik tingkat 

regional, nasional maupun global. 

 

C. ORGANISASI 

1. Alamat Institusi 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) dr. Soebandi 

a. Program Studi S1 Keperawatan 

b. Program Studi Ners 

c. Program Studi DIII Kebidanan 

d. Program Studi Farmasi 

 

Alamat  : Jln. Dr. Soebandi No. 99 – Jember, Kode Pos:  

Email   : jstikesdr.soebandi@yahoo.com 
Website  : www.stikesdrsoebandi.ac.id  

No. Telp/ Fax : (0331) 483536 

mailto:jstikesdr.soebandi@yahoo.com
http://www.stikesdrsoebandi.ac.id/
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2. Struktur Pengelola STIKES dr. Soebandi 

a. Ketua STIKES dr. Soebandi  

Drs. Said Mardijanto, S.Kep.,Ns.,M.M 

b. Wakil Ketua I STIKES dr. Soebandi 

Trisna Vitaliati, S.Kep., Ners., M.Kep 

c. Wakil Ketua II STIKES dr. Soebandi 

Kustin, S.KM., M.M 

d. Wakil Ketua III STIKES dr. Soebandi 

Drs. H.M. Fanani, M.M 

e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

Fitria Jannatul Laili, S.Keb., Bd., M.M 

f. Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LP3M) 

Akhmad Efrizal Amrullah, S.Kep., Ns., M.Si 

g. Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan 

Mahmud Ady Yuwanto, S.Kep., Ns., M.M 

h. Sekretaris Program Studi Ilmu Keperawatan 

Lailil Fatkhuriyah, S.Kep., Ns 

i. Ketua Program Studi DIII Kebidanan 

Mussia, S.ST., S.Psi., M.M 

j. Sekretaris Program Studi DIII Kebidanan 

Dinar Perbawati, S.ST 

k. Ketua Program Studi Profesi Ners 

Nuning Dwi Merina, S.Kep., Ners., M.Kep 

l. Sekretaris Program Studi Profesi Ners 

Khofi Hadidi, S.Kep., Ners 

m. Ketua Program Studi Farmasi 

Titi Yuliani, Apt., M.Si 

n. Sekretaris Program Studi Farmasi 

Dhina Ayu Susanti, Apt 
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BAB II PROGRAM PENDIDIKAN 

 

Pendidikan yang diselenggarakan di STIKES dr. Soebandi Jember terdiri atas 

pendidikan akademik, profesi dan vokasi. Pendidikan Akademik meliputi Program 

Sarjana, Pendidikan Profesi dalam bentuk Program Profesi sedangkan Pendidikan 

Vokasi diselenggarakan dalam bentuk Program Diploma III. 

Pendidikan program akademik adalah pendidikan yang bertujuan menyiapkan 

peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

dalam mmenerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Program pendidikan vokasi diarahkan untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan menguasai keterampilan dalam 

bidang kerja yang bersifat rutin dan kontekstual, secara mandiri baik dalam pelaksanaan 

maupun tanggungjawab pekerjaannya serta mampu melaksanakan pengawasan dan 

bimbingan atas dasar kemampuan menajerial yang dimilikinya. 

 

A. PROGRAM SARJANA 

Pendidikan program sarjana di Stikes dr. Soebandi Jember diselenggarakan oleh 

program studi Ilmu Keperawatan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi sebagai berikut: 

1. Mampu berkomunikasi secara efektif 

2. Mampu menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik keperawatan 

3. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan professional dikliitik dari kontiunitas 

4. Mampu mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen keperawatan 

5. Mampu menjalin hubungan interpersonal 

6. Mampu melakukan penelitian sederhana 

7. Mampu mengembangakan profesionalisme secara terus menerus atau belajar 

sepanjanghayat 

 

Selain prodi Ilmu keperawatan, STIKES dr. Soebandi Jember juga 

menyelenggarakan program studi Farmasi dengan capaian pembelajaran sebagai 

berikut: 
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1. Memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan klien dalam segala situasi dan kondisi; 

2. Memiliki kemampuan menyediakan obat, produk pelayanan kesehatan lain, 

menjamin kualitas, informasi dan saran yang memadai kepada pasien, serto 

memonitor penggunaan obat yang digunakan pasien; 

3. Memiliki kemampuan memberikan kontribusi dalam peningkatan peresepan yang 

rasional dan ekonomis serta penggunaan obat yang tepat; 

4. Memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan farmasi yang sesuai untuk setiap 

individu yang didefinisikan dengan jelas dan dikomunikasikan secara efektif kepada 

semua pihak terkait. 

 

B. PROGRAM PROFESI 

Program profesi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu/berperan 

sebagai: 

1. Profesional Care Provider ( Pemberi pelayanan keperawatan) 

2. Community leader ( Pemimpin dikomunitas) 

3. Educator (Pendidik) 

4. Manager (Pengelola) 

5. Researcher (Peneliti) 

 

C. PROGRAM DIPLOMA III 

Program Diploma III merupakan program pendidikan vokasi yang 

diselenggarakan di program studi DIII Kebidanan. Tujuan program pendidikan vokasi 

adalah menghasilkan ahli madya yang berkualifikasi sebagai berikut: 

1. Care Provider: Seseorang yang mampu memberikan asuhan kebidanan secara 

efektif, aman dan holistik serta bermutu tinggi dan komprehensif 

2. Community Leader: Seseorang yang mampu menjadi penggerak dan pengelola 

masyarakat dalam mengidentifikasi dan merekonsiliasi kebutuhan individu dan 

masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan. 

3. Communicator: Seseorang yang mampu mempromosikan gaya hidup sehat dengan 

kerjasama yang baik, memberikan penjelasan, pendidikan kesehatan dan advokasi. 
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BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 

A. KURIKULUM  

Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan. 

Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di STIKES dr. Soebandi 

Jember adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan landasan 

penyesuaian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Adapun dasar dari 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sebagai landasan dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Nomor 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3390); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3859); 

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa; 

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum 

Inti Perguruan Tinggi; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi; 

6. Keputusan Ketua STIKES dr. Soebandi Jember tentang Implementasi 

Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

 

B. SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) 

Ada beberapa pengertian yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum 

menerapkan apa yang dimaksud dengan sistem kredit semester (SKS). 

1. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban 

studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program 

lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit. 



12 
 

2. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu 

program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. 

3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem kredit buat suatu program studi 

dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu 

terkecil. 

4. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan 

kumulatif bagi suatu program studi tertentu, serta besarnya usaha untuk 

menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi, khususnya tenaga dosen. 

5. Satu SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang dapat 

diperoleh lewat satu jam kegiatan terjadwal yang dibarengi 2 jam s/d 4 jam 

tugas atau tugas lain yang terstruktur. 

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) berdasarkan pada SK 

Mendikbud RI No. 0211/V/1982 dan No. 212/V/ 1982 serta Surat Keputusan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982. 

 

C. PEMAKNAAN SKS 

Hal yang penting untuk diperhatikan oleh mahasiswa adalah pemaknaan 

dari SKS. Setiap mata kuliah mempunyai bobot SKS yang berbeda-beda. Untuk 1 

SKS, mengandung arti bahwa kegiatan yang dilakukan meliputi: 

1. 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal antara mahasiswa dan tenaga pengajar, 

misalnya dalam bentuk diskusi/ kuliah. 

2. 60 menit kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi oleh mahasiswa 

yang tidak terjadwal tetap direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam 

bentuk menyelesaikan tugas/ pekerjaan rumah. 

3. 60 menit kegiatan akademik mandiri yaitu kegiatan belajar yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri seperti mendalami bahan 

perkuliahan, mempersiapkan catatan kuliah dan diskusi. 

Oleh karena itu, pemahaman mahasiswa mengenai SKS sangatlah perlu 

untuk melaksanakan perkuliahan seperti proporsi waktu di atas. Begitu pula untuk 

pelaksanaan praktikum di laboratorium, mengandung 3 jenis kegiatan, yaitu: 
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1. Kegiatan praktikum di laboratorium dan lapangan yang terjadwal, baik 

perorangan atau kelompok. 

2. Kegiatan akademik terstruktur. 

3. Kegiatan akademik mandiri. 

Berikut ini adalah makna dari 1 SKS pada program pelaksanaan 

laboratorium berdasarkan kegiatan pendidikan di atas, adalah: 

1. 50 menit kegiatan praktikum terjadwal di laboratorium. 

2. 60 menit kegiatan akademik terstruktur. 

3. 60 menit kegiatan akademik mandiri. 

 

D. ESTIMASI WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN 

Selain pemahaman mengenai pemaknaan Sistem Kredit Semester (SKS), 

perlu juga dipahami mengenai estimasi waktu untuk tatap muka. Di bawah ini 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa maupun tenaga dosen 

untuk melaksanakan program pembelajaran, antara lain: 

1. Setiap mata kuliah mempunyai kedudukan yang sama pada setiap semester. 

2. Satu semester terdiri atas 14 minggu efektif dan 2 minggu evaluasi yang 

terintegrasi pada evaluasi tiap kompetensi dasar (KD) dalam bentuk Ujian 

Tengah Blok dan Ujian Akhir Blok, untuk mata kuliah yang mengandung 

praktikum evaluasinya dalam bentuk SOCA atau OSCE.  

3. Mata kuliah yang mempunyai bobot 1 SKS mengandung makna bahwa dalam 

seminggu, mata kuliah tersebut harus diberikan kepada mahasiswa dengan 

alokasi waktu 50 menit selama 14 minggu (1 SKS = 50 menit/ minggu – 14 

minggu efektif). Hal ini berlaku untuk mata kuliah PBC (Pengalaman Belajar 

Ceramah). 

4. Pada mata kuliah dengan PBP (Pengalaman Belajar Praktikum), 1 SKS 

mengandung makna bahwa dalam seminggu praktikum tersebut harus 

diberikan kepada mahasiswa dengan alokasi waktu 100 menit selama 14 

minggu efektif (1 SKS = 2 x 50 menit/ per minggu – 14 minggu efektif). 

5. Pada mata kuliah dengan PBL (Pengalaman Belajar Lapangan), 1 SKS 

menganding makna bahwa dalam seminggu praktek lapangan untuk mata 

kuliah yang bersangkutan harus dijalani dengan alokasi waktu 200 menit/ 
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minggu selama 14 minggu efektif (1 SKS = 4 x 50 menit/ minggu – 14 minggu 

efektif). 

 

E. KARTU RENCANA STUDI (KRS) dan KARTU HASIL STUDI (KHS) 

1. Kartu Rencana Studi (KRS) 

a. KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dalam 

semester bersangkutan; 

b. FKRS diambil di Prodi masing-masing dengan persyaratan menunjukkan 

bukti pembayaran Her Registrasi dan seluruh biaya administrasi semester 

terkait; 

c. Mahasiswa diwajibkan melakukan KRS online, diisi sesuai dengan target 

mata kuliah yang telah ditentukan dari akademik dan sesuai dengan arahan 

pembimbing akademik; 

d. Mahasiswa yang telah melakukan KRS online dan telah divalidasi oleh 

dosen pembimbing akademik wajib melakukan pembimbingan akademik 

dengan dosen DPA (Dosen Pembimbing Akademik) yang telah ditentukan 

oleh satuan Prodi masing-masing untuk konsultasi dan pembinaan 

perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan; 

e. Dosen Pembimbing Akademik wajib mengetahui isi KRS mahasiswa yang 

bersangkutan sebelum dilakukan validasi dalam bentuk penandatanganan 

oleh DPA yang bersangkutan; 

f. KRS yang telah diisi kemudian dikembalikan kepada Bagian Prodi masing-

masing untuk dilakukan pemrograman proses pembelajaran sebelum 

perkuliahan dimulai; 

g. Mahasiswa yang belum melakukan KRS online dan belum menyerahkan 

KRS sampai perkuliahan dimulai, maka mahasiswa tidak diperkenankan 

untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya dan nama mahasiswa tidak akan 

muncul di buku presensi, sehingga absensi dianggap alpha (A). 

2. Kartu Hasil Studi (KHS) 

a. KHS merupakan kumpulan nilai akhir pada setiap semester yang 

mencerminkan nilai kumulatif untuk aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik; 
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b. KHS akan diberikan kepada mahasiswa saat yudisium di akhir tiap semester; 

c. KHS akan diberikan jika mahasiswa sudah bebas tanggungan akademik 

maupun administrasi apapun. 

 

F. BIMBINGAN AKADEMIK 

Bimbingan akademik merupakan proses pengarahan mahasiswa terkait 

dengan suasana akademik dengan harapan proses pembelajaran dan akademis 

berjalan lancar. Bimbingan akademik dilaksanakan oleh Dosen Pembimbing 

Akademik (DPA). Adapun tugas dari DPA adalah: 

1. DPA wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk 

memantau perkembangan studi mahasiswa; 

2. DPA membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi; 

3. DPA melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang 

dibimbing; 

4. DPA memberikan solusi kepada mahasiswa mengenai kesulitan yang dihadapi 

selama menjalani perkuliahan tanpa mengurangi profesionalisme; 

5. DPA mengkoordinasikan kondisi mahasiswa bimbingannya kepada satuan 

program studi secara rutin dalam forum rapat evaluasi. 

 

G. PEMBELAJARAN DAN EVALUASI PROGRAM AKADEMIK 

1. Sistem Pembelajaran 

Pembelajaran di STIKES dr. Soebandi Jember mengacu pada kurikulum 

berbasis kompetensi, sehingga model pembelajaran berbasis Student Centered 

Learning (SCL). Waktu efektif pembelajaran di STIKES dr. Soebandi Jember 

adalah 14 minggu. Adapun ketentuan kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran 

selama 14 minggu efektif adalah sebagai berikut: 

a. Kehadiran ≥ 90% 

Mahasiswa boleh mengikuti ujian utama dengan kehadiran yang terbagi 

menjadi aspek teoritikal (T) dan aspek laboratories (L). Khusus untuk aspek 

laboratories (L) yang ujiannya dilaksanakan dalam bentuk OSCE, maka 

kehadiran dalam labskill activity mutlak 100%. 

b. Kehadiran 75 - < 90%  



16 
 

Mahasiswa boleh mengikuti ujian utama dengan syarat mengerjakan tugas. 

Tugas berupa penulisan resume (tulis tangan) materi terkait KD/ pra UTS/ 

pra UAS dengan ketentuan pengumpulan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. Kehadiran 

c. Kehadiran < 75% 

Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian utama dan SPK pada 

semester terkait dan hanya diperkenankan mengikuti SPK mandiri sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa berkaitan 

dengan presensi adalah kehadiran merupakan penghitungan yang melekat pada 

Kompetensi Dasar (KD)/ Pembelajaran Pra UTS/ Pembelajaran UAS. Oleh 

karena itu, penghitungan presensi bukan dalam kehadiran total selama 1 

semester dan harus menjadi perhatian mahasiswa akan jumlah tatap muka (TM) 

yang akan ditempuh pada Kompetensi Dasar (KD) terkait/ Pembelajaran Pra 

UTS/ Pembelajaran Pra UAS. Berikut ini adalah tata aturan berkaitan dengan 

ketidakhadiran mahasiswa dalam perkuliahan/ praktek laboratorium: 

a. Ketidakhadiran karena sakit 

Toleransi diberikan jika ketidakhadiran karena sakit (S) tidak melebihi 50% 

(jadi presensi ≥ 50%). Penghitungan ketidakhadiran ini melekat pada 

presensi setiap mata kuliah, bukan total kumulatif selama 1 semester. Jika 

ketidakhadiran melebihi batas toleransi, maka mahasiswa tidak 

diperkenankan mengikuti evaluasi pada kompetensi dasar terkait/ UTS/ 

UAS. Bukti ketidakhadiran karena sakit (S) harus ditunjukkan dengan surat 

istirahat yang berasal dari instansi pelayanan kesehatan pemerintah/ swasta, 

dokter umum atau dokter spesialis. 

b. Ketidakhadiran karena ijin 

Toleransi ketidakhadiran karena ijin hanya diberikan maksimal 2 kali ijin 

selama 1 semester. Jadi, penghitungan ketidakhadiran karena ijin dilakukan 

secara kumulatif selama 1 semester. Jika ijin melebihi batas toleransi (maks. 

2 kali ijin/ semester), maka mahasiswa yang bersangkutan tidak 

diperkenankan mengikuti evaluasi pembelajaran selanjutnya (evaluasi 

Kompetensi Dasar/ UTS/ UAS). Ijin yang ditoleransi adalah ijin karena 
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kesakitan atau kematian keluarga inti atau anggota keluarga yang tinggal 

serumah yang dibuktikan dengan surat ijin mengetahui orang tua (jika wali, 

maka harus ada surat pernyataan sebagai wali dengan bermaterai 6000). 

c. Prasyarat mengikuti evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa yang terkena 

absensi akibat sakit (S) atau ijin (I) 

Jika presensi mahasiswa yang mengalami absensi akibat sakit (S) atau ijin 

(I) masih bisa ditoleransi sesuai dengan tata aturan di atas, maka mahasiswa 

harus menyerahkan dan mempertanggungjawabkan tugas sebagai prasyarat 

evaluasi KD/ UTS/ UAS. Adapun tugas yang dikerjakan adalah sama 

dengan tugas bagi mahasiswa yang presensinya 75% - < 90% dan harus 

dilakukan review oleh PJMK mata kuliah dari dosen. 

Mahasiswa wajib berada dalam ruang kelas minimal 10 menit sebelum 

perkuliahan berlangsung. Mahasiswa sudah harus menyiapkan segala bentuk 

materi terkait KD yang akan dijalani pada hari pembelajaran. Terkait dengan 

sistem pembelajaran yang berbasis Student Centered Learning, maka seluruh 

aktivitas pembelajaran menggunakan pola belajar mahasiswa aktif. Dosen akan 

berperan sebagai fasilitator/ tutor dalam proses pembelajaran. 

 

2. Sistem Ujian 

Adapun tujuan dari penyelenggaraan ujian adalah: 

1. Untuk menilai apakah mahasiswa mampu memahami sekaligus menguasai 

bahan kajia yang diberikan padanya.  

2. Untuk mengelompokkan mahasiswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

Nilai tersebut dikelompokkan sebagai berikut: 

 A = Baik Sekali 

 B = Baik 

 C = Cukup 

 D = Kurang 

 E = Gagal 

3. Untuk menilai apakah bahan yang disajikan telah sesuai serta penyajiannya 

telah cukup baik; 
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4. Tolok ukur capaian kompetensi sesuai kerangka kualifikasi yang telah 

ditetapkan. 

Berikut ini adalah sistem ujian yang berlaku di STIKES dr. Soebandi 

Jember, antara lain: 

1. Ujian Tengah Semester (UTS) 

UTS diperuntukkan bagi mata kuliah yang bersifat non blok. UTS 

dilaksanakan setelah 7 minggu pertama perkuliahan selesai dengan jadwal di 

atur oleh satuan prodi masing-masing. Bahan kajian untuk UTS adalah 

kompetensi dasar yang telah dilalui selama 7 minggu pertama. Kontribusi 

nilai UTS terhadap nilai kumulatif adalah 40%.  

2. Ujian Akhir Semester (UAS) 

UAS diperuntukkan bagi mata kuliah yang bersifat non blok. UAS 

dilaksanakan setelah 7 minggu kedua perkuliahan selesai dengan jadwal yang 

diatur oleh satuan prodi masing-masing. Kontribusi nilai UAS terhadap nilai 

kumulatif adalah 40%. 

3. SOCA (Students Oral Case Analysis) 

SOCA merupakan sistem evaluasi yang dilakukan melalui cara indepth 

interview analysis dengan cara memberikan kasus pemicu pada mahasiswa. 

SOCA dilakukan pada mata kuliah yang bersifat blok dengan ketentuan 

melekat pada evaluasi kompetensi dasar (KD). SOCA yang dilakukan di 

STIKES dr. Soebandi Jember terintegrasi ke dalam ujian MCQ (Multiple 

Choice Questions). Kontribusi nilai SOCA terhadap nilai tiap KD 

(kompetensi dasar) adalah 80%. 

4. MCQ (Multiple Choice Questions) 

Multiple Choice Questions adalah metode evaluasi dalam bentuk ujian tulis 

dengan memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. MCQ 

dilaksanakan di STIKES dr. Soebandi Jember sebagai evaluasi pembelajaran 

KD yang bersifat teoritikal.  

5. OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 

Objective Structured Clinical Examination adalah evaluasi psikomotorik 

yang berbasis tindakan. OSCE dilaksanakan untuk mengukur kemampuan 

psikomotorik (juga melekat kognitif dan afektif yang integral) mahasiswa 
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pada setiap prosedural tindakan. OSCE dilakukan pada KD (kompetensi 

dasar) yang bersifat laboratories. Adapun bobot skor dari ujian OSCE adalah 

100%. 

6. OSCA (Objective Structured Clinical Assessment) 

Objective Structured Clinical Assessment adalah evaluasi psikomotorik yang 

didahului oleh interview pengetahuan dasar. Hal ini dikarenakan OSCA  

berbasis pengkajian. OSCA dilakukan pada KD (kompetensi dasar) yang 

bersifat integrasi antara teoritikal dan laboratories. untuk bobot skor dari ujian 

OSCA sama dengan OSCE yaitu 100%. 

Selain ujian sumatif di atas, terdapat ujian formatif untuk mengukur 

kemampuan sistematis mahasiswa sebagai evaluasi proses. Bentuk evaluasi ini 

dilakukan berupa penugasan (makalah/ paper/ portofolio) dengan bobot 

penilaian sebagai berikut: 

1. Mata Kuliah Non Blok 

Bagi mata kuliah yang bersifat non blok maka bobot tugas adalah 20% 

dengan rincian penempatan bobot sebagai berikut: 

a. 10% pada tugas pra UTS 

b. 10% pada tugas pra UAS 

2. Mata Kuliah Blok 

Bagi mata kuliah yang bersifat blok maka bobot tugas adalah 20% pada tiap-

tiap kompetensi dasar (KD), sehingga nilai tugas tidak melekat pada mata 

kuliah tetapi pada kompetensi dasar. Lebih detail akan dijelaskan dalam CSG 

(Course Study Guide) masing-masing mata kuliah. 

3. Sistem Pengejaran Kompetensi (SPK) 

Sistem Pengejaran Kompetensi (SPK) adalah sebuah proses perbaikan 

kompetensi yang diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kegagalan mencapai 

nilai kompetensi minimal pada mata kuliah/ atau kompetensi dasar mata kuliah 

terkait. Adapun rincian ketentuan dari SPK adalah sebagai berikut: 

a. SPK diselenggarakan pada akhir semester (SPK normal) dan pada semester 

akhir, yaitu pada semester V untuk mahasiswa Prodi DIII Kebidanan dan 

semester VII  untuk mahasiswa Prodi S1 Keperawatan (SPK bagi 

mahasiswa yang tidak memenuhi syarat presensi dengan jenjang berat); 
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b. Untuk program SPK khusus (yang pelaksanaannya di semester akhir, yaitu 

semester V bagi Prodi DIII Kebidanan dan semester VII bagi Prodi S1 

Keperawatan) hanya bisa dilakukan jika mahasiswa yang bersangkutan 

hanya menjalani 1 mata kuliah karena punishment presensi atau hanya 1 

mata kuliah yang tidak lulus (nilai akhir mata kuliah D atau E). Jika mata 

kuliah mahasiswa yang bersangkutan melebihi dari 1 yang mengalami 

masalah presensi (sesuai dengan tata aturan kehadiran) atau tidak lulus (nilai 

D atau E), maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak bisa 

menempuh program SPK khusus dan wajib menempuh ulang mata kuliah 

tersebut pada semester yang sama. Hal ini diartikan bahwa mahasiswa 

tersebut dinyatakan tidak naik pada semester selanjutnya (sesuai periode 

semester ganjil dan genap)/ bertahan pada semester terkait. 

c. Teknik pembelajaran yang dilakukan selama SPK berlangsung adalah 

problem solving dan discovery learning, sehingga mahasiswa akan lebih 

mendalam ketika mempelajari bidang/ KD terkait. Pembelajaran pada SPK 

adalah berbasis analisis, sehingga yang dilakukan pengulangan 

pembelajaran cukup pada KD yang mengalami kegagalan; 

d. SPK diwajibkan bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai D/ E pada aspek 

teoritikal atau nilai C/ D/ E pada aspek laboratories. Bagi mahasiswa yang 

mendapatkan nilai C untuk aspek teoritikal tidak diwajibkan mengikuti 

SPK, melainkan disarankan; 

e. Biaya pelaksanaan SPK dibebankan kepada mahasiswa peserta SPK sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

f. Kompetensi yang dilakukan pendalaman pada program SPK adalah 

kompetensi yang mengalami kegagalan dan diberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi tersebut; 

g. Hasil penilaian pasca SPK akan merubah sesuai dengan kompetensi dasar 

(nilai SOCA/ OSCE)/ nilai UTS/ UAS yang mengalami kegagalan. Nilai 

yang diberikan maksimal B (maksimal 77) pada kompetensi dasar (nilai 

SOCA/ OSCE)/ nilai UTS/ nilai UAS yang mengalami kegagalan. Untuk 

akumulasi pada nilai akhir bergantung pada nilai kumulatif total, sehingga 
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mahasiswa masih dimungkinkan mendapatkan nilai akhir mata kuliah 

maksimal. 

 

4. Konversi Nilai 

Berikut ini adalah sistem konversi nilai dengan melihat karakteristik mata 

kuliah dan aspek penilaian: 

a. Mata Kuliah Non Blok dengan Kegiatan Classical (Unsur T) 

1) Evaluasi Formatif (Bentuk Paper/ Makalah/ Portofolio) 

Tugas Pra UTS : Bobot 10% 

Tugas Pra UAS : Bobot 10% 

Total bobot prosentase dalam aspek penugasan adalah 20%. 

2) Evaluasi Sumatif (Bentuk UTS dan UAS) 

Nilai UTS  : Bobot 40% 

Nilai UAS  : Bobot 40% 

Total bobot prosentase dalam aspek ujian sumatif adalah 80%. 

3) Konversi Nilai Akhir 

Konversi untuk tipe mata kuliah ini adalah sebagai berikut: 

Nilai Akhir MK = 

(N. UTS x 40%) + (N. Tgs Pra UTS x 10%) + (N. UAS x 

40%) + (N. Tgs Pra UAS x 10%) 

100 

 

b. Mata Kuliah Blok dengan Kegiatan Classical (Unsur T) 

1) Evaluasi Formatif (Bentuk Paper/ Makalah/ Portofolio tiap KD) 

Tugas (Tiap KD) : Bobot 20% 

2) Evaluasi Sumatif (Bentuk Ujian SOCA tiap KD) 

Nilai SOCA tiap KD : Bobot 80% 

3) Konversi Nilai Akhir KD 

Konversi untuk tipe mata kuliah ini adalah sebagai berikut: 

Nilai KD = 
(N. SOCA x 80) + (N. Paper x 20) 

100 
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4) Konversi Nilai Akhir Mata Kuliah 

Selanjutnya nilai masing-masing KD akan dikonversi dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai Akhir MK = 

(N. KD1 x %KD1) + (N. KD2 x %KD2) + (N. KD3 x %KD3) 

+ dst 

100 

 

c. Mata Kuliah Non Blok dengan Kegiatan Classical dan Laboratories 

(Unsur T dan L) 

1) Evaluasi Formatif Ranah Kognitif (Bentuk Paper/ Makalah) 

Tugas Pra UTS : Bobot 10% 

Tugas Pra UAS : Bobot 10% 

Total bobot prosentase dalam aspek penugasan adalah 20% 

2) Evaluasi Sumatif Ranah Kognitif (Bentuk UTS dan UAS) 

Nilai UTS  : Bobot 40% 

Nilai UAS  : Bobot 40% 

Total bobot prosentase dalam aspek ujian sumatif adalah 80% 

3) Konversi Nilai untuk Ranah Kognitif (Unsur T) 

Berikut ini adalah rumus konversi untuk nilai dari ranah kognitif: 

Nilai Akhir Ranah 

Kognitif = 

(N. UTS x 40%) + (N. Tgs Pra UTS x 10%) + (N. UAS x 

40%) + (N. Tgs Pra UAS x 10%) 

100 

 

4) Konversi Nilai untuk Ranah Psikomotorik 

Berikut ini adalah rumus konversi untuk nilai dari ranah psikomotorik: 

Nilai Akhir Ranah 

Psikomotorik = 

N. OSCE/ OSCA 1 + N. OSCE/ OSCA 2 + N. OSCE/ OSCA 

3 + dst 

Jumlah Evaluasi OSCE/ OSCA MK Terkait 

 

5) Konversi Nilai Akhir Mata Kuliah 

Selanjutnya seluruh nilai dari aspek kognitif dan psikomotorik akan 

dikonversi dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai Akhir MK = 

(N. Akhir Ranah Kognitif x Bobot SKS T) + (N. Akhir Ranah 

Psikomotorik x Bobot SKS L) 

Bobot SKS Total Mata Kuliah 
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d. Mata Kuliah Blok dengan Kegiatan Classical dan Laboratories (Unsur 

T dan L) 

1) Evaluasi Mata Kuliah Blok dengan Kegiatan Classical (Unsur T) 

a) Evaluasi Formatif (Bentuk Paper/ Makalah tiap KD) 

Tugas (tiap KD)  : Bobot 20% 

b) Evaluasi Sumatif Blok dengan Kegiatan Classical (Unsur T) 

Nilai SOCA tiap KD : Bobot 80% 

c) Konversi Nilai untuk Aspek Classical (Unsut T) 

Berikut adalah rumus konversi untuk nilai aspek classical: 

Nilai KDteori = 
(N. SOCA x 80) + (N. Paper x 20) 

100 

 

2) Evaluasi Mata Kuliah Blok dengan Kegiatan Laboratories (Unsur L) 

Untuk kegiatan laboratories yang menjadi nilai mutlak adalah nilai hasil 

ujian OSCE/ OSCA. Nilai OSCE/ OSCA akan langsung mengisi 

komponen L. 

3) Konversi Akhir Nilai Mata Kuliah 

Berikut ini adalah konversi akhir nilai mata kuliah blok dengan kegiatan 

classical (unsur T) dan kegiatan laboratories (unsur L): 

Nilai Akhir 

Kumulatif MK  = 

(N. KDteori1 x %KDteori1) + (N. KDlaboratories1 x %KDlaboratories1) + dst 

100 

 

e. Mata Kuliah Blok/ Non Blok dengan Kegiatan Clinical (Unsur K) 

Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara penuh waktu di tatanan 

klinis, sehingga bentuk penilaiannya akan dilakukan pada klinis. Adapun 

unsur penilaian pada mata kuliah blok/ non blok dengan kegiatan clinical 

(unsur K) adalah sebagai berikut: 

1) Absensi     : Bobot 5% 

2) Laporan Pendahuluan/ Teori   : Bobot 15% 

3) Asuhan Keperawatan/ Kebidanan  : Bobot 20% 

4) Responsi/ Mentoring    : Bobot 10% 

5) Tindakan Kep/ Keb/ Bedside Teaching : Bobot 20% 
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6) Seminar     : Bobot 5% 

7) Ujian Gerbong/ Kompetensi   : Bobot 25% 

Untuk konversi akhir nilai mata kuliah blok/ non blok dengan kegiatan 

clinical (unsur K) adalah sebagai berikut: 

Nilai Akhir MK  

= 

(N. Absen x 5) + (N. LP x 15) + (N. Asuhan x 20) + (N. Responsi x 

10) + (N. Tindakan x 20) + (N. Seminar x 5) + (N. Ujian x 25) 

100 

 

 

Dari hasil sistem penilaian di atas, langkah selanjutnya adalah 

mengkonversikan nilai akhir ke huruf yang telah ditentukan seperti di bawah ini: 

Nilai  Mutu  Angka  Keterangan  

78-100  A 4 Sangat Baik 

68-77 B 3 Baik 

58-67 C 2 Cukup  

48-57 D 1 Kurang  

0-47 E 0 Gagal  

 

5. Indeks Prestasi Hasil Belajar 

Ada 2 macam dari indeks prestasi (IP) hasil belajar mahasiswa, yaitu: 

a. IP setiap semester (IP) adalah IP yang dihitung dari hasil belajar yang dicapai 

mahasiswa. 

b. IP Kumulatif (IPK) adalah IP yang dihitung dari hasil belajar seluruh mata 

kuliah yang diambil dalam semester yang telah diselesaikan. 

Berikut ini adalah cara penghitungan Indeks Prestasi (IP) adalah sebagai 

berikut: 

IP = Jumlah (Nilai x Kredit) 

               Jumlah Kredit 

Untuk predikat lulusan adalah dikonversikan sebagai berikut: 

IPK 2,00 – 2,75 = Memuaskan 

IPK 2,76 – 3,50 = Sangat Memuaskan 

IPK 3,51 – 4,00 = Dengan Pujian (Cumlaude) 
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Berkaitan dengan indeks prestasi (IP) hasil belajar semester, berikut ini 

adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, antara 

lain: 

a. Pada semester 1 dan 2 (1 tahun periode akademik), seluruh mata kuliah yang 

ditempuh mahasiswa wajib lulus tanpa terkecuali (tidak ada mata kuliah 

yang memiliki nilai D atau E/ minimal C); 

b. Bagi mahasiswa semester 1 dan 2 yang memiliki nilai mata kuliah D atau E, 

maka dinyatakan tidak naik pada tingkat selanjutnya (tidak bisa menempuh 

semester 3 dan 4) dan wajib menempuh ulang semester 1 dan 2 sesuai 

dengan mata kuliah yang memiliki nilai D atau E; 

c. Pada semester selanjutnya (ganjil dan genap), kenaikan tingkat pada 

semester selanjutnya (periode kenaikan ganjil genap) akan 

mempertimbangkan hasil studi berupa Indeks Prestasi Semester (IPS) 

dengan sebaran nilai mata kuliah pada semester terkait. Mahasiswa yang 

dinyatakan naik pada tingkat berikutnya adalah mahasiswa yang memiliki 

nilai akhir seluruh mata kuliah lulus (nilai A, B, atau C) dengan toleransi 

minimal hanya 1 mata kuliah yang tidak lulus (nilai D atau E) yang nantinya 

akan ditempuh pada program SPK khusus sesuai ketentuan yang berlaku. 

Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak naik tingkat, maka wajib menempuh 

ulang semester terkait khususnya pada mata kuliah yang mengalami 

kegagalan. 

 

H. TATA TERTIB AKADEMIK 

1. Tata Tertib  

Berikut ini merupakan peraturan yang harus diperhatikan, antara lain: 

a. Mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan administrasi daftar ulang dan 

membayar SPP dan iuran lain yang telah ditentukan oleh institusi.  

b. Kelalaian dalam melakukan daftar ulang dan setelah diperingatkan tidak 

memberikan jawaban, maka akan dikenai sanksi. 

c. Kebijakan akademik diatur oleh Wakil Ketua I STIKES dr. Soebandi 

Jember dan secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Program Studi masing-

masing. 



26 
 

d. Kebijakan keuangan diatur oleh Wakil Ketua II STIKES dr. Soebandi 

Jember dan secara teknis dilaksanakan oleh Staff Keuangan dengan 

koordinasi Satuan Program Studi masing-masing. 

e. Kebijakan kemahasiswaan diatur oleh Wakil Ketua III STIKES dr. 

Soebandi Jember dan secara teknis dilaksanakan oleh koordinator 

kemahasiswaan Satuan Program Studi masing-masing. 

f. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib yang dikeluarkan demi kelancaran 

dalam proses belajar mengajar, termasuk tata tertib perkuliahan, praktikum, 

ujian dan kegiatan yang sah di dalam dan diluar kampus. 

g. Di dalam perkuliahan, mahasiswa diwajibkan memakai seragam yang telah 

ditentukan dari institusi beserta atribut yang sah. 

h. Mahasiswa dilarang melakukan tindak pidana/ asusila baik di dalam 

maupun di luar lingkungan STIKES dr. Soebandi Jember. 

i. Pelanggaran atas tata tertib yang berlaku, akan dikenai sanksi setelah 

peringatan diberikan diabaikan. 

j. Penjabaran secara detail dari tata tertib akademik terdapat dalam kode etik 

akademik STIKES dr. Soebandi Jember. 

k. Peraturan untuk satuan/ unit yang lain akan diatur tersendiri oleh unit 

tersebut. 

 

2. Cuti Akademik 

a. Cuti akademik adalah ketidakikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan 

akademik selama maksimal 2 (dua) semester. Mahasiswa yang akan 

mengambil cuti akademik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Cuti akademik hanya dapat diberikan apabila mahasiswa yang 

bersangkutan telah mengikuti minimal 2 (dua) semester masa studinya, 

kecuali ada alasan tertentu yang disetujui Ketua Program Studi (Kaprodi), 

Wakil Ketua I, serta Ketua STIKES dr. Soebandi Jember. 

2) Telah melunasi seluruh kewajiban keuangan dari semester sebelumnya. 

3) Tetap membayar biaya pendaftaran ulang (her registrasi) dan administrasi 

SPP semester berjalan dan wajib melapor secara rutin tiap semester 
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berjalan kepada satuan Prodi masing-masing, sehingga mahasiswa akan 

tetap terdaftar sebagai mahasiswa STIKES dr. Soebandi Jember. 

b. Adapun prosedural pengajuan cuti akademik adalah sebagai berikut: 

1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan resmi cuti akademik yang 

ditanda tangani di atas materai Rp 6.000,- dan mengetahui orang tua 

kepada satuan Prodi masing-masing. 

2) Satuan Prodi akan melakukan telaah terhadap usulan cuti akademik 

mahasiswa dan mengajukan permohonan tersebut ke satuan STIKES 

melalui BAU (Bagian Administrasi Umum) untuk ditelaah Wakil Ketua I 

dan Ketua STIKES dr. Soebandi Jember. 

3) Setelah disetujui oleh jajaran pimpinan STIKES, maka mahasiswa wajib 

mengisi form cuti akademik yang telah disediakan oleh satuan Prodi 

masing-masing dan melengkapi persyaratan cuti sebagai berikut: 

a) Fotocopy slip pembayaran SPP dan administrasi lainnya mulai 

semester awal hingga akhir semester berjalan (sebelum cuti); 

b) Fotocopy KHS mulai dari semester awal hingga akhir semester 

berjalan (sebelum cuti); 

4) Setelah seluruh berkas pengajuan cuti dilengkapi dan diserahkan ke 

satuan Prodi masing-masing, maka proses pembuatan SK cuti akademik 

atas mahasiswa yang bersangkutan akan diproses oleh satuan STIKES. 

c. Adapun batas maksimal toleransi cuti akademik secara kumulatif (batas 

kepatutan pendidikan) di STIKES dr. Soebandi Jember adalah sebagai 

berikut: 

1) Prodi Ilmu Keperawatan 

Batas maksimal pendidikan adalah 5 tahun (10 semester). 

2) Prodi DIII Kebidanan 

Batas maksimal pendidikan adalah 4 tahun (8 semester). 

3) Prodi Ners  

Batas maksimal pendidikan adalah 2 tahun (4 semester). 

d. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik akan aktif kembali, dengan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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1) Mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis sebelumnya proses 

pendaftaran kelas pada periode semester yang akan berlangsung. 

2) Menyerahkan bukti pembayaran mahasiswa dari semester cuti. 

3) Seluruh permohonan diajukan ke satuan Prodi masing-masing untuk 

ditelaah dan dilanjutkan ke satuan STIKES. 

e. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan prosedural cuti akademik 

sebagaimana yang tercantum di atas atau tidak melakukan aktivasi 

perkuliahan pada masa KRS akan terlapor sebagai mahasiswa non aktif dan 

jika terjadi selama 3 periode semester (melebihi batas maksimal masa studi) 

maka secara otomatis terlapor sebagai mahasiswa yang keluar. 

 

3. Yudisium  

Yudisium dilakukan untuk menetapkan dan mengumumkan nilai akhir 

dan kesimpulan dari prestasi pada akhir setiap semester dan akhir proses 

pendidikan. Berikut ini adalah tata cara mengenai yudisium semester sebagai 

berikut: 

a. Yudisium semester merupakan pembacaan hasil studi mahasiswa selama 1 

(satu) semester yang telah dilaluinya. 

b. Bagi mahasiswa yang tidak ada nilainya karena belum pernah mengikuti 

ujian, maka mahasiswa tersebut tidak dipanggil dalam yudisium. 

c. Yudisium hanya dapat dilakukan jika nilai dari seluruh mata kuliah yang 

ditempuh mahasiswa yang bersangkutan telah masuk ke satuan Program 

Studi. 

d. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti ujian, yudisium akan ditunda sampai 

mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian dengan mempertimbangkan 

batas waktu kalender akademik. 

Sedangkan alur dari yudisium akhir proses pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Yudisium ini merupakan pembacaan putusan hasil pendidikan dari 

mahasiswa semester akhir, sehingga menjadi keputusan akhir dari proses 

pendidikan di STIKES dr. Soebandi Jember. 
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b. Mahasiswa yang mengikuti yudisium ini adalah mahasiswa yang telah 

menyelesaikan seluruh tanggungan biaya pendidikan mulai dari awal hingga 

akhir, serta telah lulus dari proses akademik dengan merujuk ketentuan batas 

kepatutan kelulusan. 

c. Mahasiswa yang akan mengikuti yudisium harus menyerahkan segala berkas 

yang telah ditentukan oleh satuan Prodi masing-masing. 

d. Satuan Prodi akan mengajukan daftar peserta yudisium kepada satuan 

STIKES untuk pembuatan SK yudisium. 

 

4. Mutasi Mahasiswa  

Berikut ini adalah peraturan terkait dengan proses mutasi mahasiswa ke 

STIKES dr. Soebandi Jember adalah sebagai berikut: 

a. Orang tua/ wali mahasiswa yang karena tugasnya atau alasan lain yang dapat 

diterima pindah tempat tinggal ke wilayah Jember dengan menunjukkan surat 

keterangan yang sah. 

b. Mahasiswa telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-

kurangnya 2 semester secara terus menerus dengan IPK minimal 3,00. 

c. Mahasiswa yang akan mutasi ke STIKES dr. Soebandi Jember tidak boleh 

melakukan cuti akademik di PT awal. 

d. PT awal mahasiswa yang akan mutasi memiliki ijin operasional aktif dengan 

status akreditasi minimal sama dengan Program Studi yang dituju di 

lingkungan STIKES dr. Soebandi Jember. 

e. Mahasiswa yang akan mutasi tidak sedang menjalani hukuman dari PT awal 

karena  pelanggaran bentuk apapun. 

f. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal sesuai dengan program 

studi yang terdapat di STIKES dr. Soebandi Jember. 

g. Mutasi mahasiswa dan pengalihan kredit ditentukan berdasarkan atas 

pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa serta kondisi perguruan 

tinggi awal. 

h. Jika terdapat mata kuliah yang belum pernah ditempuh sesuai dengan mata 

kuliah yang ada di STIKES dr. Soebandi Jember, maka mahasiswa yang 
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bersangkutan harus menempuh program SPK mandiri dengan 

mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan. 

i. Waktu studi yang telah ditentukan pada perguruan tinggi/ fakultas/ program 

studi asal ditentukan disertakan dalam batas waktu studi yang diperkenankan. 

j. Mutasi mahasiswa diterima jika daya tampung mahasiswa masih memadai. 
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BAB IV KURIKULUM 
 

A. PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN 

1. Visi Program Studi S-1 Keperawatan 
“Sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Keperawatan yang Memiliki 

Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah dan Berdaya Saing di Tingkat 

Regional, Nasional, maupun Global serta Berakhlakul Karimah pada Tahun 

2017”. 

2. Misi Program Studi S-1 Keperawatan 
Misi Program Studi S-1 Keperawatan STIKES dr. Soebandi Jember adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berbasis akhlakul 

karimah; 

b. Menyelenggarakan penelitian kesehatan khususnya bidang Medikal Bedah 

secara berkelanjutan; 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 

pendidikan dan pelayanan keperawatan; 

d. Mengembangkan sistem manajemen Program Studi S-1 Keperawatan 

STIKES dr. Soebandi Jember dengan berbasis Information Technology; 

e. Membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga-

lembaga terkait baik di tingkat regional, nasional, maupun global. 

 

3. Tujuan Program Studi S-1 Keperawatan 

Tujuan Program Studi S-1 Keperawatan STIKES dr. Soebandi Jember adalah: 

a. Menghasilkan lulusan Keperawatan yang berkualitas dan profesional serta 

bertaqwa dan berbudi luhur; 

b. Mampu berkompetisi dalam bidang keperawatan, khususnya keperawatan 

Medikal Bedah pada tingkat regional dan nasional; 

c. Melakukan penelitian ilmiah dasar dan terapan untuk mengembangkan 

IPTEK keperawatan; 
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d. Mampu mengembangkan pendidikan keperawatan dalam berbagai aspek 

berdasarkan standarisasi; 

e. Mampu melakukan penelitian keperawatan berbasis Evidence Based dan 

menerapkan hasil penelitian yang inovatif dalam praktik keperawatan; 

f. Menjadi pelopor dalam menyelesaikan masalah kesehatan di masyarakat; 

g. Meningkatkan kinerja yang profesional dengan memantapkan pelaksanaan 

sistem manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien; 

h. Mengembangkan jejaring lintas profesi dan sektoral pada tingkat nasional, 

regional, maupun global untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang 

pelayanan keperawatan. 

 

 

4. Distribusi Mata Kuliah Program Studi Ilmu Keperawatan 

Semester I (Satu)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Agama AGM 1113 3     3 

2 Pendidikan Pancasila dan KWN PPK 2113 3     3 

3 Bahasa Indonesia BIN 3113 3     3 

4 Ilmu Keperawatan Dasar I  IKD1 4114 3 1   4 

5 Ilmu Keperawatan Dasar II IKD2 5114 3 1   4 

6 Ilmu Dasar Keperawatan I IDK1 6117 5 2   7 

TOTAL 20 4 0 24 

 

Semester II (Dua)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Bahasa Inggris I BIG1 1123 2 1   3 

2 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar ISBD 2123 3     3 

3 Ilmu Perilaku IPK 3122 2     2 

4 Ilmu Dasar Keperawatan II IDK2 4127 5 2   7 

5 Ilmu Keperawatan Dasar III IKD3 5124 3 1   4 

6 Ilmu Dasar Keperawatan III IDK3 6124 3 1   4 

TOTAL 18 5 0 23 
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Semester III (Tiga)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Bahasa Inggris II BIG2 1132 1 1   2 

2 Sistem Kardiovaskuler SKAR 2136 5 1   6 

3 Sistem Respirasi SRES 3135 4 1   5 

4 Sistem Imun dan Hematologi SIMH 4133 2 1   3 

5 Sistem Neurobehaviour SNEU 5135 4 1   5 

6 IT dalam Keperawatan ITK 6132 2     2 

TOTAL 18 5 0 23 

 

Semester IV (Empat)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Sistem Sensori Persepsi SSP 1143 2 1   3 

2 Sistem Endokrin SEND 2143 2 1   3 

3 Sistem Pencernaan SPEC 3145 4 1   5 

4 Ilmu Kesehatan Masyarakat IKM 4143 3     3 

5 Keperawatan Komunitas I KKM1 5144 3 1   4 

TOTAL 14 4 0 18 

 

Semester V (Lima)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Sistem Muskuloskeletal SMUS 1153 2 1   3 

2 Sistem Integumen SINT 2153 2 1   3 

3 Keperawatan Komunitas II KKM2 3154 3 1   4 

4 Keperawatan Anak KAN 4153 2 1   3 

5 Sistem Perkemihan SPER 5154 3 1   4 

6 Keperawatan Jiwa KJIW 6153 2 1   3 

TOTAL 14 6 0 20 

 

Semester VI (Enam)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Sistem Reproduksi SREP 1165 4 1   5 

2 Keperawatan Komunitas III KKM3 2164 3 1   4 

3 Manajemen Keperawatan MKEP 3163 2 1   3 

4 Askep Trend Disease (KMB) ATD 4162 2     2 

5 
Keperawatan Kegawat-

Daruratan I 
KGD1 5164 3 1   4 

TOTAL 14 4 0 18 
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Semester VII (Tujuh)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 
Keperawatan Kegawat-

Daruratan II 
KGD2 1173 2 1   3 

2 Penelitian Kesehatan PKES 2175 4 1   5 

3 Enterpreneur ETP 3172 2     2 

TOTAL 8 2 0 10 

 

Semester VIII (Delapan)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 

Bobot SKS Total 

T L 
K/ 

R 
SKS 

1 KKN KKN 1184     4 4 

2 Skripsi SKRI 2184     4 4 

TOTAL 0 0 8 8 

Jumlah Total SKS : 144 SKS 

 

 

B. PROGRAM PROFESI NERS 

1. VISI 

“Menjadi prodi ners terkemuka dan bermartabat dalam bidang keperawatan 

profesional berbasis riset dengan kemitraan masyarakat pada tingkat nasional 

tahun 2026”. 

 

2. MISI 

Misi Program Studi Ners STIKES dr.Soebandi Jember adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan profesi keperawatan yang mengacu pada 

standar nasional. 

b. Menyelenggarakan riset keperawatan dalam pengembangan ilmu dan  

pemecahan masalah keperawatan. 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan evidence 

based dan peka budaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

keperawatan. 
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3. TUJUAN 

Tujuan Program Studi Ners STIKES dr.Soebandi Jember adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghasilkan ners profesional yang terampil dan berbudi pekerti luhur 

dalam tingkat nasional. 

b. Mampu bersaing dalam dunia profesi keperawatan di segala bidang dan 

bagian dalam lingkup keperawatan. 

c. Melakukan penelitian dan riset terkait dengan keperawatan secara aktif 

dan mampu mempublikasikan hasil yang didapat dengan penuh tanggung 

jawab. 

d. Mampu meningkatkan kualitas profesi keperawatan melalui peningkatan 

diri dan disiplin perilaku 

e. Mengabdikan diri kepada masyarakat dan profesi keperawatan. 

 

4. Distribusi Mata Kuliah Profesi Ners 

Semester 1 
 

    

No. Nama Mata Kuliah Kode MK 

Bobot 

SKS Total SKS 

      T L K   

1 KEPERAWATAN DASAR PROFESI KDP 1212 0 0 2 2 

2 KEPERAWATAN MEDKAL BEDAH KMB 2216 0 0 6 6 

3 KEPERAWATAN ANAK KAN 3213 0 0 3 3 

4 KEPERAWATAN MATERNITAS KMA4213 0 0 3 3 

5 KEPERAWATAN JIWA KJI 5213 0 0 3 3 

  TOTAL   0 0 17 17 

              
Semester 2 

 
    

No. Nama Mata Kuliah Kode MK 

Bobot 

SKS Total SKS 

      T L K   

1 MANAJEMEN KEPERAWATAN MKP 1223 0 0 3 3 

2 KEPERAWATAN GADAR & KRITIS KGD 2223 0 0 3 3 

3 KEPERAWATAN GERONTIK KGR 3223 0 0 3 3 

4 KEP. KELUARGA& KOMUNITAS KKK 4225 0 0 5 5 

5 PRAKTIKA SENIOR PSE 5225 0 0 5 5 

  TOTAL   0 0 19 19 
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C. PROGRAM DIPLOMA-III KEBIDANAN 

1. Visi Program Studi DIII Kebidanan 

Menjadi Program Studi D-III Kebidanan yang terdepan dan unggul dalam 

kegawatdaruratan maternal neonatal dan IPTEK serta mampu bersaing di tingkat 

regional, nasional maupun global yang berakhlakul karimah pada tahun 2017 

 

2. Misi Program Studi DIII Kebidanan 

a. Menyelenggarakan pendidikan kebidanan yang berbasis akhlakul karimah; 

b. Menyelenggarakan pembelajaran berbasis kompetensi berdasar evidence 

based serta unggul dalam Kegawatdaruratan Maternal Neonatal; 

c. Melaksanakan penelitian di bidang kebidanan yang berdaya guna untuk 

masyarakat dan profesi; 

d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dibidang pelayanan 

kebidanan secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perkembangan 

ilmu dan teknologi kebidanan; 

e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan di Prodi Kebidanan yang 

didukung oleh sistem penjaminan mutu; 

f. Melaksanakan kerjsama dengan lintas sektoral dan antar sektoral terkait 

secara regional, nasional maupun global. 

 

3. Tujuan Program Studi DIII Kebidanan 

a. Menghasilkan lulusan Ahli Madya Kebidanan yang kompeten dalam 

bidangnya dan berakhlakul karimah; 

b. Mengaplikasikan pembelajaran berbasis kompetensi dalam bidangnya yang 

berorientasi pada Kegawatdaruratan Maternal Neonatal; 

c. Melaksanakan penelitian dalam berbagai aspek ilmu kebidanan berdasarkan 

evidence based secara berkelanjutan; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lintas sektoral dan antar sektoral terkait 

secara regional, nasional maupun global. 
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4. Distribusi Mata Kuliah Program Studi DIII Kebidanan 

Semester I (Satu)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Pendidikan Agama  PAG 1313 2 1   3 

2 Pancasila dan Kewarganegaraan PKN 2313 2 1   3 

3 Bahasa Indonesia BIN 3313 2 1   3 

4 

Biologi Dasar dan Biologi 

Perkembangan BDBP 4314 2 2   4 

5 Keterampilan Dasar Kebidanan I KDK1 5313 1 2   3 

6 Konsep Kebidanan KKB 6314 2 2   4 

7 Anatomi Fisiologi Dasar AFD 7312 1.5 0.5   2 

TOTAL 12.5 9.5 0 22 

 

Semester II (Dua)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 
Komunikasi dalam Praktik 

Kebidanan 
KPK 1323 1 2   3 

2 Keterampilan Dasar Kebidanan II KDK2 2323 1 2   3 

3 
Kesehatan Reproduksi dan 

Keluarga Berencana 
KRKB 3324 2 2   4 

4 
Etikolegal dalam Praktik 

Kebidanan 
EPK 4324 2 2   4 

5 Kesehatan Masyarakat KMK 5324 2 2   4 

6 
Mutu Layanan Kebidanan dan 

Kebijakan Kesehatan 

MKKK 

6323 
2 1   3 

7 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar ISBD 7323 2 1   3 

TOTAL 12 12 0 24 

 

Semester III (Tiga)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Keterampilan Dasar Kebidanan III KDK3 1332     2 2 

2 Asuhan Kebidanan Kehamilan AKK 2335 3 2   5 

3 
Asuhan Kebidanan Persalinan dan 

Bayi Baru Lahir 
AKPB 3335 3 2   5 

4 
Asuhan Kebidanan Nifas dan 

Menyusui 

AKNM 

4333 
2 1   3 

5 
Asuhan Kebidanan Neonatus, 

Bayi, Balita dan Anak Prasekolah 
AKNB 5335 3 2   5 

6 Bahasa Inggris I BIG1 6333 1.5 1.5   3 

TOTAL 12.5 8.5 2 23 
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Semester IV (Empat)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Bahasa Inggris II BIG2 1343 1.5 1.5   3 

2 

Asuhan Kebidanan 

Kegawatdaruratan Maternal dan 

Neonatal 

AKKM 

2344 
2 2   4 

3 Asuhan Kebidanan Komunitas AKKO 3344 2 2   4 

4 
Metode Penelitian dan 

Biostatistika Dasar 
MPBD 4343 1 2   3 

5 Gynecology GIN 5342 2     2 

6 Pelayanan KB PKB 6344 2 2   4 

7 Ilmu Gizi Kebidanan IGK 7343 2 1   3 

TOTAL 12.5 10.5 0 23 

 

Semester V (Lima)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Riset Dasar RSD 1351   1   1 

2 Midwifepreneur Community MCO 2352 1 1   2 

3 Praktik Kebidanan I PK1 3356     6 6 

4 Praktik Kebidanan II PK2 4356     6 6 

5 IT dalam Kebidanan ITK 5352 2     2 

TOTAL 3 2 12 17 

 

Semester VI (Enam)      

No Nama Mata Kuliah Kode MK 
Bobot SKS Total 

T L K SKS 

1 Praktik Kebidanan III PK3 1368     8 8 

2 Laporan Tugas Akhir LTA 2363     3 3 

TOTAL 0 0 11 11 

 

Jumlah Total SKS : 120 SKS 
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D. PROGRAM SARJANA FARMASI 

1. Visi Program Studi S1 Farmasi STIKES dr. Soebandi: 

“Mencetak tenaga farmasi yang profesional, berkualitas dan mampu bersaing 

pada tingkat nasional serta memiliki akhlakul karimah khususnya dalam bidang 

kefarmasian herbal” 

 

2. Misi Program Studi S1 Farmasi: 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang farmasi yang sesuai kualifikasi 

(strata satu) yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas bangsa dan 

akhlakul karimah; 

b. Menyelenggarakan penelitian bidang kefarmasian yang berbasis keterkinian 

ilmu dan kebutuhan kefarmasian khususnya dalam bidang kefarmasian 

herbal; 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang teraplikasi dalam 

bentuk pemberian pendidikan kesehatan, peningkatan kemandirian 

masyarakat (partisipasi mandiri aktif) dan pelayanan kefarmasian; 

d. Mengoptimalkan keterpaduan peran serta profesionalisme farmasi, 

pemerintah, dan masyarakat dalam kefarmasian. 

 

3. Tujuan Program Studi S1 Farmasi: 

a. Menghasilkan lulusan sarjana farmasi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa; 

b. Menghasilkan lulusan sarjana farmasi yang kompeten dan handal sesuai 

kerangka kualifikasi bangsa Indonesia; 

c. Mencetak pola akademik yang berorientasi peningkatan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi serta Seni Bidang Kefarmasian (IPTEKS Farmasi); 

d. Mengembangkan aspek kefarmasian herbal sesuai dengan karakteristik 

kearifan lokal budaya Indonesia; 

e. Menjadi trend setter bidang kefarmasian, khususnya kefarmasian herbal 

yang dinamis; 

f. Menghasilkan riset-riset terkini berbasis kebutuhan dan pengembangan ilmu 

khususnya bidang kefarmasian herbal; 
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g. Mendukung program pemerintah dalam bidang farmasi melalui peran serta 

aktif dalam riset skala nasional; 

h. Menciptakan pola ilmiah berbasis riset melalui program academic researcher 

fair dalam setiap kebebasan ilmiah; 

i. Meningkatkan cakupan kemanfaatan hasil riset melalui penyebarluasan dan 

pendayagunaan hasil riset kepada masyarakat; 

j. Menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam pengobatan dasar melalui 

pemanfaatan sumber daya sekitar berbasis kearifan lokal; 

k. Menghasilkan sinkronisasi yang sinergis antara hasil riset dan program 

pemerintah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

4. Distribusi Mata Kuliah Program Studi Farmasi 

No  Mata Kuliah  Bobot SKS  

Semester I  

1  Agama  3  

2  Pancasila dan Kewarganegaraan  3  

3  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar  3  

4  Biologi Farmasi  2  

5  Kimia Farmasi I  3  

6  Fisika Farmasi  2  

7  Etika dan Perundangan Kefarmasian  1  

8  Enterpreneurship  1  

9  Pengantar Kefarmasian  1  

10  Ilmu Kesehatan Masyarakat  2  

TOTAL  21 SKS  

Semester II   

1  Radio Farmasi  1  



41 
 

2  Ilmu Perilaku Manusia  1  

3  Kimia Organik  3  

4  Anatomi-Histologi  2  

5  Botani Farmasi  2  

6  Biokimia  2  

7  Kimia Farmasi II  3  

8  Fisiologi-Patofisiologi  3  

9  Statistika Dasar  2  

10  IT Kefarmasian  2  

TOTAL  21 SKS  

Semester III   

1  Farmakologi  3  

2  Farmakognosi  2  

3  Biologi Molekuler  3  

4  Patologi Klinik  2  

5  Farmasi Fisika  3  

6  Preskripsi I  3  

7  Kimia Farmasi III  2  

8  Mikrobiologi-Parasitologi  3  

TOTAL  21 SKS  

Semester IV   

1  Praktikum Mikrobiologi-Parasitologi  2  

2  Farmakoterapi Sistem Organ I  3  

3  Kimia Analisa Farmasi  3  

4  Biofarmasi  2  
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5  Manajemen Apotek dan Kewirausahaan  2  

6  Teknologi Farmasi Sediaan Cair, Semisolid, dan Steril  3  

7  Fitokimia  3  

8  Bahasa Inggris I  3  

TOTAL  21 SKS  

Semester V   

1  Farmakoterapi Sistem Organ II  3  

2  Imunologi   2  

3  Farmakokinetika   3  

4  Kimia Medisinal  2  

5  Toksikologi Klinik  2  

6  Teknologi Farmasi Sediaan Solid  3  

7  Sistem Penghantaran Bentuk Sediaan Obat  2  

8  Kefarmasian Herbal I  2  

TOTAL  19 SKS  

Semester VI   

1  Farmakoterapi Sistem Organ III  3  

2  Fitoterapi  3  

3  Komunikasi Informasi Edukasi  1  

4  Manajemen Farmasi Rumah Sakit dan Industri  2  

5  Interaksi Obat  2  

6  Bahasa Indonesia  3  

7  Bahasa Inggris II  2  

8  Kefarmasian Herbal II  2  

TOTAL  18 SKS  
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Semester VII   

1  Preskripsi II  3  

2  Farmakoterapi Sistem Organ IV  3  

3  Layanan Kefarmasian Klinik   2  

4  Layanan Kefarmasian Komunitas   2  

5  Pendidikan Karakter Kefarmasian  2  

6  Metodologi Penelitian  2  

7  Farmasi Lingkungan  1  

TOTAL  15 SKS  

Semester VIII   

1  Skripsi   4  

2  KKN  4  

TOTAL  8 SKS  

TOTAL SKS  144 SKS  
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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. 

 

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). 
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(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. 

 

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. 
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d. HMJ berfungsi sebagai wahana untuk merencakan, melaksanakan dan 

mengembangkan kegiatan-kegiatan, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada 

masyarakat di tingkat jurusan. 

 

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. 

 

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. 
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(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. 

 

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. 

 

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, 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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Rekomendasi tersebut diberikan pada tanggal 7 Agustus 2008 dengan nomor : 

363/PP.PPNI/K/VIII/2008. 

          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 
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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. 

          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       : Mashun, SH., MM 

Dewan Pengurus    

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

Sekretaris  : Moch. Wildan,  

Bendahara   : 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 
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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 

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 : 
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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; 

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. 
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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; 

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. 

 

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 
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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 

 

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) 
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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  

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; 
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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 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


