
 

1 Buku Pedoman Kemahasiswaan POLTEKKES KEMENKES TERNATE 

  



 

2 Buku Pedoman Kemahasiswaan POLTEKKES KEMENKES TERNATE 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim  

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat 

menyelesaikan Buku Pedoman Kemahasiswaan ini. Tanpa pertolongan-Nya mungkin 

penyusun tidak akan sanggup diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga 

terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.  

Penyusunan buku pedoman ini dilatar belakangi oleh keadaan mahasiswa di Poltekkes 

Kemenkes Ternate yang makin lama semakin berkembang menjadi lebih dinamis dan 

progresif. Untuk mengikuti dinamika perkembangan kemahasiswaan tersebut, 

diperlukan Buku Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan yang dapat dijadikan acuan dasar 

bagi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.  

Buku ini didasarkan pada berbagai referensi tentang tata kelola perguruan tinggi yaitu 

peraturan- peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi maupun peraturan dan 

Menteri Kesehatan dibawah Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia tentang perguruan tinggi Politeknik Kesehatan serta diupayakan berpangkal 

pada aspirasi berbagai pihak di kalangan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Ternate.  

Buku ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi semua pihak di dalam merencanakan, 

melaksanakan serta menetapkan kebijaksanaan pengembangan pembinaan 

kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Ternate. Akhirnya saran dan perbaikan dari 

semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan buku pedoman ini.  

 

Ternate, 17 Januari 2017  

Direktur,  

 

 

 

Kartini M Ali, S.Pd, M.Kes 

Nip. 196504031985022001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika Poltekkes Kemenkes 

Ternate, Poltekkes Kemenkes Ternate memiliki karakteristik yang heterogen, 

kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. 

Mereka sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial perlu ditingkatkan 

daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan 

diselenggarakan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Ternate dan tujuan Pendidikan 

Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan strategi-strategi yang 

dilakukan oleh bidang kemahasiswaan, yang meliputi suasana kampus yang kondusif 

dalam bentuk kegiatan kurikuker, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang utuh. 

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler 

adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat diploma, sedangkan pembinaan 

dan pengembangan   mahasiswa   dalam   bentuk   ekstrakurikuler   guna   mematangkan 

kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk melahirkan 

lulusan yang sesuai dengan cita-cita Poltekkes Kemenkes Ternate. 

Agar pembinaan mahasiswa dapat berjalan secara baik, perlu disusun Buku 

Pembinaan Mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan 

kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.  

B. Dasar Hukum  

Pola pengembangan kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Ternate disusun atas dasar:  

1. Pancasila, UUD 1945 juncto UUD 1999  

2. UU RI No.  II Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional.  

3. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. 

4. SK   Mendikbud   Nomor: 155/U/1998   tentang   Pedoman   Umum   Organisasi 

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 

5. Pola pengembangan kemahasiswaan, di rektorat kemahasiswaan ditjen Dikti 

Depdikbud 1995.  
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6. Statuta Poltekkes Kemenkes Ternate. 

7. Hasil raker bidang kemahasiswaan tingkat nasional tahun 2013 di Banjarmasin. 

8. Program kerja rektor bidang kemahasiswaan tahun 2013-2017. 

 

C. Visi, Misi, dan Tujuan Pembinaan  

1. Visi Poltekkes Kemenkes Ternate  

Menjadi perguruan tinggi yang berkarakter dan profesional dengan 

mengedepankan budaya lokal berorientasi nasional pada tahun 2018.  

2. Misi Poltekkes Kemenkes Ternate  

a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran baik pengetahuan, 

keterampilan, maupun sikap melalui implementasi sistem penjaminan mutu. 

b. Mewujudkan penelitian yang berhasil guna melalui pengembangan penelitian 

dasar dan terapan. 

c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui penerapan IPTEK. 

d. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang terstandar melalui 

pemenuhan secara bertahap. 

e. Meningkatkan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan baik kualitas 

maupun kuantitas melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. 

f. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik melalui 

pengembangkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan yang 

transparan dan akuntabel. 

g. Meningkatkan kemitraan dalam berbagai sektor untuk menunjang Tridarma 

perguruan tinggi.  

3. Tujuan Pembinaan Poltekkes Kemenkes Ternate 

Secara umum pembinaan kemahasiswaan ditujukan untuk membentuk akademisi 

yang berkarakter dan profesional dengan mengedepankan budaya lokal. 

 

  



 

5 Buku Pedoman Kemahasiswaan POLTEKKES KEMENKES TERNATE 

BAB II 

ORGANISASI KEMAHASISWAAN 

A. Struktur Organisasi 

Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang 

diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi 

mahasiswa, menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, 

meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan. Organisasi 

mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Ternate meliputi:  

1. Tingkat Perguruan Tinggi  

a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  

b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).  

c. Ikatan Mahasiswa Alumni Poltekkes Kemenkes Ternate.  

2. Tingkat Jurusan 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 

3. Organisasi Profesi  

Ikatan Organisasi profesi yang meliputi Persatuan Perawat Nasional Indonesia 

(PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), 

Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), PPersatuan Ahli 

Laboratorium Kesehatan Indoensia (PATELKI).  

 

B. Peran dan Fungsi Organisasi 

Organisasi mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam 

pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang di 

laksanakan secara formal maupun nonformal. Organisasi Mahasiswa di Poltekkes 

Kemenkes Ternate terbagi menjadi organisasi tingkat perguruan tinggi dan jurusan. 

Seacara umum berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah   

untuk   pengembangan   potensi   mahasiswa   sebagai   insan akademis   yang 

berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan 

intelektual, pelatihan kepemimpinan dan managemen organisasi. Selain itu, juga 

berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader tenaga kesehatan yang 

siap mengabdi untuk masyarakat.   
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C. Fasilitas/Sarana dan prasarana  

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi 

mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Ternate, disediakan fasilitas yang memadai dan 

selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, 

meliputi:  

1. Tenaga Pembina 

Di tingkat perguruan tinggi pembina utama adalah Direktur dibantu oleh para wakil 

direktur khususnya wakil direktur III bidang kemahasiswaan dan kepala sub bagian 

Administrasi Akademik (ADAK). Sedangkan di tingkat jurusan adalah kordinator 

kemahasiswaan dan para dosen Pembimbing Akademik. 

2. Sarana 

Sarana penunjang pembinaan berupa kantor, tempat kegiatan, peralatan dan 

fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi selain 

swadaya mahasiswa. 

3. Dana 

Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang 

disediakan perguruan tinggi melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari 

pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian. 

Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:  

a. Perguruan tinggi  

b. Para mahasiswa sendiri (Keanggotaan BEM)  

c. Pemerintah  

d. Sponsorship  

4. Sistem Informasi Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Ternate 

Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate perlu mempunyai sistem informasi yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan aktual berupa:  

a. Data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu.  

b. Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Ternate, 

antar perguruan tinggi, dan antara perguruan tinggi dengan Ditjen Dikti.  
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BAB III 

ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN 

A. Kondisi Objektif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate  

Pembinaan kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Ternate merupakan upaya yang 

terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu 

sendiri. Kondisi objektif mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate yang dijadikan dasar 

untuk mengadakan pembinaan secara kontinyu bisa digambarkan sebagai berikut :  

1. Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya 

yang beragam;  

2. Berasal dari daerah yang beragam, sebagian berasal daerah daerah Jawa Timur dan 

sebagian lagi berasal dari luar Jawa dan ada beberapa dari luar negeri yang 

merupakan mahasiswa program kerjasama dan beasiswa;  

3. Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda.  Pada umumnya adalah beragama 

Islam dan berafiliasi pada ormas Islam yang beragam;  

4. Sebagian besar berusia pascaremaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik 

maupun psikis dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa;  

5. Motivasi mahasiswa memilih untuk kuliah di Poltekkes Kemenkes Ternate beragam. 

Sebagian motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  

 

B. Ruang Lingkup Pembinaan  

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi : 1). Bidang 

Kemahasiswaan, 2).  Bidang Keagamaan. 3) Bidang Pengembangan Organisasi dan 

Evaluasi, 4) Bidang Kesehatan, 5) Bidang Perekonomian, 6) Bidang Olahraga, Minat 

dan Bakat, 7) Bidang Informasi dan Komunikasi, 8) Bidang Humas.  

1. Pembinaan Kemahasiswaan 

Pembinaan di bidang kemahasiswaan adalah upaya mengembangkan intelektual 

dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan 

sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai mahkluk berpikir. bidang 

kemahasiswaan berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. 
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Pembinaan di bidang kemahasiswaan yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih 

proses berfikir mahasiswa. 

Kegiatan pembinaan bidang kemahasiswaan antara lain terdiri atas: diskusi ilmiah, 

seminar, lokakarya, penelitian mahasiswa, penerbitan dan pers mahasiswa, jurnal 

ilmiah, penerbitan kampus, lomba karya tulis ilmiah, lomba karya ilmiah inovatif 

produktif, dan lain-lain.  

a. Penelitian Mahasiswa 

Kegiatan penelitian (research) yang dilakukan mahasiswa pada dasarnya 

memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mahasiswa untuk 

mengembangkan ilmu dan teknologi dengan menggunakan kaidah dan prinsip-

prinsip keilmuan. 

Kegiatan penelitian mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan dan 

profesi yang dipilihnya. Untuk menunjang misi perguruan tinggi yaitu dharma 

perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi, fakultas, 

dan jurusan. Mahasiswa dibina oleh dosen sekaligus sebagai partner dalam, 

melakukan penelitian bersama.  Hasil penelitian mahasiswa dilombakan sebagai 

karya tulis ilmiah atau karya ilmiah inovatif produktif di tingkat perguruan tinggi, 

regional dan bahkan tingkat nasional. Kegiatan tersebut berguna memotivasi 

mahasiswa agar mencintai ilmu dan melatih ketekunan mereka dalam 

melakukan penelitian.  

b. Diskusi Ilmiah, Seminar dan Lokakarya  

Diskusi ilmiah adalah kegiatan penalaran yang membahas permasalahan dari 

berbagai sudut pandang keilmuan secara bebas oleh masing-masing pembahas 

dari disiplin ilmu yang beragam. Diskusi ini dilakukan dengan menggunakan 

proses tertentu dan dilengkapi dengan data-data yang akurat. Kegiatan bertujuan 

melatih proses berfikir mahasiswa dan melapangkan wawasan pengetahuan 

seluas-luasnya. Mahasiswa dalam hal ini dapat melihat permasalahan dari 

berbagai sudut keilmuan yang tidak diperoleh pada saat perkuliahan. Dengan 

demikian mahasiswa terlatih melihat permasalahan dari tinjauan yang beragam 

pula. Melalui kegiatan semacam ini mahasiswa diharapkan tidak terjebak ke 

dalam kotak-kotak disiplin yang sempit. Tentu saja kegiatan ini berbeda dengan 
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seminar   walaupun   keduanya   bersifat   ilmiah.   Seminar   merupakan   

pembahasan permasalahan yang ditinjau dari suatu disiplin ilmu tertentu secara 

mendalam. Seminar juga dapat digunakan sebagai wahana melatih ketrampilan 

mengkomunikasikan ilmu secara tulis atau lisan. 

Adapun lokakarya ialah tindak lanjut dari seminar. Lokakarya bertujuan 

mengelaborasi lebih jauh alternatif-alternatif yang ditemukan mahasiswa 

sehingga menjadi rumusanrumusan tindakan berupa program kerja yang akan 

dilaksanakan. Dengan memberikan pengalaman berlokakarya pada mahasiswa 

diharapkan mereka terbiasa untuk melakukan suatu tindakan secara sistematis 

dan praktis. Pengalaman yang demikian, setidaknya turut mewarnai sikap hidup 

dan. kepribadian mahasiswa.  

c. Penghargaan Karya Mahasiswa. 

Poltekkes Kemenkes Ternate selalu menghargai mahasiswa yang berprestasi 

terutama meningkatkan kemampuan nilai kepekaan, kepedulian mahasiswa 

terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya baik skala lokal, regional, 

nasionai maupun internasional melalui penuangan tulisan diterbitkan oleh 

media cetak maupun media elektronik. Karya Tulis mahasiswa yang mendapat 

penghargaan dari lembaga adalah karya tulis yang telah diterbitkan oleh 

berbagai media cetak. Penghargaan terhadap tulisan mahasiswa pada media 

cetak dikategorikan: daerah, nasional dan Internasional. Penetapan ini 

didasarkan dari kepopuleran media tersebut tingkat kompetisi. Materi tulisan 

yang dihargai tidak dibatasi asalkan karya tersebut merupakan lahir dari 

pemikiran yang asli mahasiswa, bukan hasil plagiat.  

2. Pembinaan Pengembangan Organisasi  

Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate latar belakangnya heterogen, hal ini 

berdampak pada pola pembinaan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.  Perlu 

diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran 

tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang 

menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang 

diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang 

kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang. 
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Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat.  Minat, bakat dan kegemaran 

membutuhkan kebutuhan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan 

pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi 

akademik mahasiswa. 

Dalam menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis 

tersebut. Bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan 

peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya 

kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa 

yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa 

gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan.  

Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat dan kegemaran ini merupakan suatu 

upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para 

mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan 

atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya.  

Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana 

mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan masyarakat / dunia kerja, 

sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali. Wujud 

pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit 

kegiatan mahasiswa (UKM) yaitu:  

a. UKM PIK 

b. UKM Olaharaga dan Seni  

c. UKM Pramuka 

d. UKM Tanggap Bencana 

3. Pembinaan Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa 

Bidang kesejahteraan yang ada di Poltekkes Kemenkes Ternate terdiri atas 

pemberian beasiswa, yaitu:  

a. Beasiswa 

Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi 

mahasiswa yang kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik. Ada 

dua jenis yaitu Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Belajar 

Mahasiswa (BBM). Program ini antara lain dimaksudkan untuk memacu prestasi 

akademik dan keteladanan/ kepeloporan mahasiswa di berbagai segi baik 
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keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun kepemimpinan dan 

manajemen sekaligus memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi mereka. 

Selain beasiswa   yang   disediakan   pemerintah, perguruan tinggi juga 

memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi baik dibidang akademik, 

maupun non-akademik, beasiswa duafa, dan lain-lain. 

b. Pelayanan Kesehatan 

Program pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan 

bidang kesehatan.  Pelayanan kesehatan ini diberikan dengan cuma-cuma bagi 

mahasiswa. Pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan BPJS 

Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Ternate.  

c. Bimbingan dan Konseling dan Bursa Kerja Khusus 

Selain pelayanan kesehatan fisik, mahasiswa juga perlu disediakan layanan 

bimbingan dan konseling. Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi 

mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan/ pskologis, masalah belajar, 

gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, dan sebagainya. Di samping itu 

untuk membantu lulusan Poltekkes Kemenkes Ternate dalam rangka 

mendapatkan pekerjaan, maka Poltekkes Kemenkes Ternate telah membentuk 

pusat karir. 

d. Pemberdayaan Alumni 

Dalam   rangka   pengembangan   kampus   baik   kuantitatif   maupun   kualitatif, 

program pemberdayaan alumni Poltekkes Kemenkes Ternate perlu ditingkatkan 

melalui Pelatihan Memasuki Dunia Kerja (PMDK) bagi alumni Poltekkes 

Kemenkes Ternate. Lembaga ini perlu segera dimantapkan wadah 

keorganisasiannya, termasuk jaringan alumni di berbagai wilayah.  Sehingga, 

alumni Poltekkes Kemenkes Ternate dapat memberikan kontribusi optimal bagi 

pengembangan Poltekkes Kemenkes Ternate.  

4. Pembinaan Kapasitas Organisasi 

a. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Managemen. 

Program ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan potensi 

kepemimpinan dan manajemen di kalangan mahasiswa agar kelak siap terjun di 

masyarakat dengan mantap, peka, penuh kreativitas dan inisiatif.  Program ini 

dilakukan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen antara lain 



 

13 Buku Pedoman Kemahasiswaan POLTEKKES KEMENKES TERNATE 

latihan dasar kepemimpinan di tingkat dasar, menengah, dan lanjutan; Latihan 

Retorika dan Protokoler, dan sebagainya. 

b. Pengembangan Ikatan Organisasis Mahasiswa Sejenis (IOMS) dan Organisasi 

Mahasiswa antar Kampus. 

Program ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang 

arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, rasa persatuan nasional dan 

bahkan terciptanya saling pengertian di kalangan mahasiswa di tingkat regional 

maupun internasional, disamping memperluas wawasan kemampuan 

berorganisasi di kalangan mahasiswa. Seperti contoh:  

1) Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Se-Indonesia (FORKOMPI)  

2) Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Indonesia (IMATELKI)  

3) Ikatan Mahasiswa Keperawatan Indonesia  

4) Ikatan Mahasiswa Kebidanan Indonesia  

5) Ikatan Mahasiswa Gizi Indonesia  

6) Ikatan Mahasiswa Analis Kesehatan Indonesia  

7) Ikatan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan Indonesia 

c. Bidang Pengembangan Keagamaan  

1) Bakti Sosial  

Program ini bertujuan ini antara lain untuk membantu meningkatkan ibadah, 

dan akhlaqul karimah. Selain itu kegiatan juga diarahkan untuk peningkatan 

komitmen dan kepedualian mahasiswa terhadap masyarakat disekitar 

kampus maupun panti asuhan yang berda di Provinsi Maluku Utara. 

2) Buka Puasa Bersama 

Program   ini   betujuan   untuk   mengimplementasikan   nilai-nilai   keislaman   

pada bulan Ramadhan yang meliputi bidang pribadi dan sosial. Diwajibkan 

bagi mahasiswa.  

d. Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)  

Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman 

mengenai kehidupan dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga 

ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah dengan segenap iklim dan budaya 

akademiknya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengenalkan berbagai 
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kebijakan, sistem administrasi akademik, proses belajar mengajar, dunia 

kemahasiswaan, kepemimpinan dan manajemen, serta menanamkan rasa cinta 

dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan almamater 

Poltekkes Kemenkes Ternate.  

  

 

 

C. Strategi Pengembangan 

Dengan memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan 

hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari 

bahwa pengembangan kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler 

dalam mewujudkan tujuan   pendidikan   nasional, perlu   disusun   strategi   

pengembangan   kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Ternate sebagai berikut:  

1. Meningkatkan   Pembinaan   dan   Kualitas   Wawasan, Profesionalitas, Keterampilan 

Keilmuan dan (Hard Skills) Mahasiswa, dengan indikator:  

a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi di tingkat 

nasional. 

b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar, penulisan 

ilmiah dan karya cipta ilmiah mahasiswa.  

c. Meningkatan   pembinaan   dan   kualitas   wawasan   keilmuan, pengembangan 

teknologi, dan penguasaan teknologi informasi mahasiswa 

d. Meningkatkan pembinaan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kepekaan 

sosial dan profesionalitas mahasiswa dalam menjawab masalah nyata di 

lapangan yang relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni 

e. Meningkatkan   pembinaan   dalam   mengembangkan   kemampuan   intelektual 

mahasiswa di forum-forum ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan internasional.  

2. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Keterampilan Lunak (Soft Skills) Mahasiswa, 

dengan indikator:  

a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan konsep diri, 

pengelolaan diri, rasa empati, dan pergaulan sosial mahasiswa. 

b. Meningkatkan   pembinaan   dan   kualitas   pengembangan   visi   dan   strategi 

kepemimpinan mahasiswa. 
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c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan 

mahasiswa.  

d. Meningkatkan   pembinaan   dan   kualitas   pengembangan   budaya   organisasi 

mahasiswa. 

e. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pemberian 

bimbingan/konseling kepada mahasiswa.  Meningkatan pembinaan dan kualitas 

prestasi olahraga mahasiswa 

f. Meningkatkan pembinaan dan kualitas karya jurnalisme mahasiswa 

g. Meningkatkan pembinaan dan kualitas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa 

pada masalah lingkungan 

3. Meningkatkan Kesejahteraan Mahasiswa, dengan indikator:  

a. Meningkatkan kualitas hidup dan prestasi akademik mahasiswa dengan latar 

belakang khusus (ekonomi lemah, aktif berorganisasi, prestasi akademik yang 

baik, dll.)  melalui   pemberian   beasiswa, program   kerjasama serta 

meningkatkan penggalangan dan perluasan sumber dana beasiswa. 

b. Meningkatkan program pembinaan alumni, pemetaan alumni, penyusunan base 

alumni dan pemberdayaan alumni.  

c. Meningkatkan   sistem   administrasi, dokumentasi, dan   kearsipan   kegiatan 

pembinaan alumni.  

d. Meningkatkan pembinaan menghadapi dunia kerja bagi alumni.  

e. Memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus yang ada dalam 

mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan.  

f. Mengupayakan terwujudnya kerjasama antar-lembaga kemahasiswaan di dalam 

maupun dengan lembaga kemahasiswaan/ instansi lain yang terkait dengan 

program kesejahteraan mahasiswa. 

g. Menata sistem informasi kemahasiswaan secara terencana, terarah, terpadu, dan 

berkesinambungan. 

h. Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai 

pendukung pelaksanaan program kemahasiswaan. 

i. Memanfaatkan secara optimal pembimbing kemahasiswaan 

j. Menerapkan Reward dan Punishment 
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D. Program Pengembangan 

Berdasarkan program kerja Direktur di bidang kemahasiswaan, maka proram 

pengembangan dibidang kemahasiswaan, meliputi:  

1. Tahapan Jangka Pendek (1 s.d. 2 tahun), dengan sasaran :  

a. Tertanamnya   pengertian tentang   hakikat   Pendidikan tinggi sebagai 

masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas. Tertatanya 

organisasi kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Ternate sesuai kebijaksanaan 

pemerintah dan Kementerian Kesehatan. 

b. Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung 

kebutuhan dan minat mahasiswa. 

c. Berkembangnya   kesadaran   dosen   sebagai   pendidik   untuk   mendukung 

terlaksananya kegiatan kemahasiswaan. 

d. Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan.  

e. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes 

Ternate. 

f. Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan 

mahasiswa (kuantitas dan kualitas) serta kegiatan-kegiatan yang bernuansa 

Islami 

g. Difungsikannya secara opimal Ikatan Alumni Poltekkes Kemenkes Ternate 

dengan mengadakan penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta 

optimalisasi pemanfaatan website Poltekkes Kemenkes Ternate untuk membuka 

jaringan dengan alumni dan pemberdayaan alumni Poltekkes Kemenkes Ternate 

untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-lain)  

h. Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha.  

2. Tahapan Jangka Menengah (kurang lebih 5 tahun), dengan sasaran :  

a. Terciptanya iklim dan lingkungan akademik (academic milieu) di Poltekkes 

Kemenkes Ternate sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang 

lancar.  

b. Mantapnya organisasi kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Ternate.  

c. Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya 

yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan iptek dan 
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harapan masyarakat. Meningkatnya dana dan sarana kemahasiswaan di 

Poltekkes Kemenkes Ternate. 

d. Terciptanya   jaringan   informasi   kemahasiswaan   secara   nasional   dengan 

tersedianya data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.  

3. Program Jangka Panjang (kurun waktu 25 tahun) dengan sasaran.  

a. Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik 

dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung 

tinggi oleh seluruh warga sivitas akademika serta terwujudnya kampus 

kesehatan yang terbaik di Provinsi Maluku Utara.  

b. Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan 

kemahasiswaan   yang   terprogram   dan   berkesinambungan   yang   menjamin 

tercapainya tujuan Poltekkes Kemenkes Ternate dan pendidikan nasional.  

c. Tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai. 

d. Terselenggaranya sistem informasi pendidikan tinggi yang mantap sejalan 

dengan kemajuan iptek dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan 

dengan pembangunan nasional.  

 

E. Indikator Pencapaian Program  

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja 
Target Tahunan 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Peningkatan 
kemampuan soft 
skill mahasiswa 
melalui pelatihan 
soft skill dan pembinaan 
kemahasiswaan 

Persentase mahasiswa 
yang mengikuti kegiatan 
pelatihan soft skill 

 
10% 

 
20% 

 
30% 

 
40% 

 
50% 

2 Pengembangan job 
placement center 

Memilih job placement 
center - 1 1 1 1 

Jumlah kegiatan pada 
job placement center - 2 2 2 2 

3 Pelaksanaan tracer 
study lulusan 

Persentase laporan 
tracer study pada 
program studi 

50% 80% 90% 100% 100% 

4 Program 
pembinaan UKM 

Jumlah perolehan dalam 
kejuaraan ilmiah (PKM) 10 25 30 35 40 
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secara intensif Jumlah perolehan 
dalam kejuaraan olah 
raga 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
30 

Jumlah   perolehan 
dalam kejuaraan seni 2 2 2 2 2 

5 Pelatihan 
Penyusunan 
Proposal Program 
Kreativitas 
Mahasiswa 

Persentase mahasiswa 
yang melaksanakan 
program Kreativitas 
mahasiswa 

 
 
20% 

 
 
30% 

 
 
40% 

 
 
50% 

 
 
60% 

6 Temu alumni Jumlah temu 
alumni/tahun 
 
 
 

1 1 1 1 1 

7 Peningkatan kerja 
sama dalam CSR 

Jumlah persentase 
mahasiswa penerima 
beasiswa 

<10% >10% 

>10% 
 

 

 

>10% >10% 

Jumlah sumber 
beasiswa/sponsor 1 4 6 8 10 

8 Pendirian lembaga 
donatur 

Terbentuknya lembaga 
donatur untuk 
mengelola beasiswa 
mahasiswa 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

9 Penyusunan 
pendoman 
kehidupan kampus 
dan sosialisasi 
penerapan 
berbusana sopan 
sesuai dengan 
syariat islam 

Persentase sivitas 
akademika untuk 
berbusana sopan sesuai 
dengan syariat islam 

 
 
 
70% 

 
 
 
75% 

 
 
 
80% 

 
 
 
85% 

 
 
 
90% 

10 Sosialisasi 
kawasan bebas 
tanpa rokok& 
advokasi 

Persentase sivitas 
akademika tidak 
merokok di kawasan 
bebas tanpa merokok 

 
70% 

 
75% 

 
80% 

 
85% 

 
90% 

11 Pelatihan 
entrepreunership 
bagi mahasiswa 

Persentase mahasiswa 
yang mendapatkan 
pelatihan 
entrepreunership 

 
50% 

 
65% 

 
70% 

 
75% 

 
80% 

12 Evaluasi/Survei 
kepuasan 

Persentase ketepatan 
waktu dalam pelayanan 
pengolahan data 

70% 80% 90% 100% 100% 

Indeks kepuasan 
mahasiswa terhadap 
seluruh pelayanan 
akademik 

 
70% 

 
80% 

 
90% 

 
100% 

 
100% 
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Indeks kepuasan 
mahasiswa terhadap 
seluruh pelayanan non 
akademik 

 
70% 

 
80% 

 
90% 

 
100% 

 
100% 

Indeks kepuasan 
masyarakat atau alumni 
terhadap seluruh 
pelayanan non 
akademik 

 
70% 

 
80% 

 
90% 

 
100% 

 
100% 
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BAB 5 

PENUTUP 

Tujuan utama pelayanan akademik baik dalam bentuk kurikuler maupun ko-kurikuler 

adalah mengantarkan mahasiswa mencapai tingkat Pendidikan diploma, sedangkan 

pembinaan dan pengembangan   kemahasiswaan   dalam   bentuk   ekstrakurikuler   guna   

mematangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan untuk 

melahirkan lulusan yang sesuai dengan cita-cita Poltekkes Kemenkes Ternate. 

Agar pembinaan kemahasiswaan dapat berjalan secara baik, disusun buku pedoman 

kemahasiswaan yang dapat dijadikan acuan dasar bagi penentuan kebijaksanaan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. 

Demikian penyusunan buku pedoman kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Ternate, 

dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi merupakan 

modal besar bagi terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik dan maksimal. 


