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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanaallhu wata”ala. Atas rahmatNya
kami telah dapat menyelesaikan panduan peningkatan kompetensi mahasiswa pada
Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh. Rumusan yang kami lakukan ini
sebagai bentuk ungkapan perhatian kami pengelolaan pendidikan yang mengacu pada
peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan dengan nomor 49 tentang standar
pendidikan. Diharapkan bahwa yang kami rumuskan ini dapat bermanfaat bagi anggota
dalam mendukung pemerintah terhadap pencapain kualitas pendidikan di wilayah
Republik Indonesia.
Sebagai

institusi

yang

setiap

tahunnya

menghasilkan

lulusan

mempunyai

tanggungjawab moral untuk menjamin lulusannya cepat memperoleh pekerjaan. Daya
serap lulusan di dunia kerja, soft skill dan kemandirian kerja lulusan merupakan
indikator yang penting di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
Untuk peningkatan kompetensi mahasiswa maka di susunlah panduan peningkatan
kompetensi mahasiswa dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang
membutuhkan.
Banda Aceh,

2019

Direktur

Ns. Wiwin Haryati, M. Kep
NIDN 0110067702
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan Mahasiswa memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi, sehingga
‘diwajibkan’ untuk mereka memiliki moral yang baik pula. Tingkat intelektual seorang
mahasiswa akan disejajarkan dengan tingkat moralitasnya dalam kehidupan. Hal ini
yang menyebabkan mengapa mahasiswa dijadikan kekuatan dari moral bangsa yang
diharapkan mampu menjadi contoh dan juga penggerak perbaikan moral pada
masyarakat.
Kompetensi sangat penting dalam menghadapi dan memandang suatu
fenomena atau permasalahan, untuk kemudian mencari solusi yang paling pas. Dengan
kemampuan ini, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi aspek aspek substansial dari
fenomena atau problem. Dan kita tahu, identifikasi (akar) permasalahan (secara utuh)
adalah titik awal dari setiap usaha problem-solving. Proses belajar dan mengajar disebut
pembelajaran.
Definisi Kompetensi Secara Teoritis, Kompetensi adalah suatu kemampuan
untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas
keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh
pekerjaan tersebut. Dengan demikian,kompetensi menunjukkan keterampilan atau
pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai
sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.
Pembelajaran didefinisikan sebagai suatu bidang yang berkepentingan dengan
memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik dalam : identifikasi,
pengembangan, pengorganisasian dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar
serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Kontribusi pengalaman
secara langsung lebih ditekankan untuk mengembangkan kompetensi agar mahasiswa
1

berupaya mempelajari dan memahami secara ilmiah pendidikan sains, yang diarahkan
untuk mencari tahu dan berbuat. Dalam pembelajaran teknologi, diharapkan dapat
membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendasar tentang
pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan.

B. Tujuan
Panduan ini disusun dengan tujuan untuk :
1. Menjamin hak-hak dan kepentingan mahasiswa dengan baik.
2. Meningkatkan mutu kampus

C. Ruang Lingkup
Isi dari panduan ini berisi tentang kompetensi mahasiswa, jenis jenis minat bakat
mahasiswa.
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BAB II
Landasan Hukum
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional
2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor
49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi
3. Peraturan pemerintah No 17 tahun 2010 tentang pendidikan tinggi
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang
perubahan atas PP nomor 17 tahun 2010
5. Peraturan

menteri

pendidikan nasional republik

Indonesia

nomor

232/U/2000 tentang pedoman penyususnan kurikurum pendidikan tinggi
dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa.
6. Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2014 (tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi).
7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang (tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi).
8. Permenristekdikti No. 16

Tahun 2018

tentang Pedoman Tata Cara

Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
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BAB III
PENINGKATAN KOMPETENSI
A. Jenis Kompetensi
Salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa adalah
ekstrakurikuler, laboratorium Bahasa, laboratorium keperawatan. Akper
Kesdam IM Banda Aceh menfasilitasi mahasiswa untuk terus belajar tidak
hanya pada bidang akademik tetapi juga sesuai dengan minat bakat
mahasiswa tersebut. Berikut beberapa peningkatan kompetensi mahasiswa
yaitu

:

1. Ekstrakurikuler
Kegiatan ini menimbulkan banyak manfaat termasuk mengembangkan bakat,
kreatifitas

dan

kemampuan

mahasiswa

diluar

bidang

akademik.

Ekstrakurikuler di Akper Kesdam IM Banda Aceh dibentuk dalam Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM). Terdapat beberapa bidang dalam UKM yaitu :
1.1 Bidang Seni
a. UKM Tarian
UKM Tari merupakan unit kegiatan mahasiswa dibidang seni tari
tradisional baik tradisional Aceh maupun Nusantara. UKM Tari Akimba
berdiri sejak didirikan kampus Akimba. Latihan rutin diadakan setiap
seminggu sekali. Dibidang seni tari diketuai oleh mahasiswa Senat.
Untuk membentuk tim tari Akimba melakukan seleksi kepada
mahasiswa yang mempunyai bakat menari dengan cara menanyakan
kepada mahasiswa yang berbakat dan pernah menjadi tim sanggar
penari.

4

Proses seleksi tim tari dilakukan perkelompok dengan jumlah 7
orang ditiap kelompok dan akan diseleksi langsung oleh mahasiswa
senat. Proses perekrutan tim tari dilakukan setiap tahun. Mahasiswa
akan dikader oleh tim sebelumnya yang sudah terlatih agar bisa
mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan datang. Mahasiswa sangat
aktif melaksanakan Latihan tari setiap minggunya. Tidak hanya untuk
kampus tetapi tim tari Akimba juga dipakai saat ada acara di hari
penting di lingkungan militer,.
Kriteria anggota UKM Tarian
1) Mahasiswa/i aktif di akademi Keperawatan Kesdam IM Banda
Aceh
2) Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dibidang seni
3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani
4) Bersedia mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan
5) Bersedia mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan di
AKIMBA
b. UKM Paduan Suara
UKM paduan suara merupakan wadah salah satu penyaluran minat
bakat dibidang seni khususnya di bidang olah vokal. Biasanya UKM
paduan suara diundang dalam acara tahunan kampus seperti wisuda,
dan acara diesnatalis kampus. Tidak hanya itu, tim paduan suara juga
diundang dalam acara kegiatan dilingkungan militer, hari nasional
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seperti hari PPNI. Anggota dari paduan suara adalah mereka yang
telah terpilih melalui proses seleksi yang benar telah memenuhi
kriteria.
Kriteria anggota paduan suara
1) Mahasiswa/i aktif di akademi Keperawatan Kesdam IM Banda
Aceh
2) Mahasiswa yang memiliki tipe suara yang sesuai dengan
kebutuhan
3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani
4) Bersedia mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan
5) Bersedia mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan di
AKIMBA
Tim paduan suara akan dipilih oleh mahasiswa Senat dan juga
akan dilihat lagi oleh Wadir III bidang kemahasiswaan. Untuk Latihan
olah vokal biasanya mahasiswa berlatih setiap hari jika akan diadakan
kegiatan dan akan dikoordinasikan dengan anggota senat mahasiswa
bidang seni.
1.2 Bidang Olahraga
a. UKM Voli
UKM voli merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang
mewadahi minat bakat serta potensi mahasiswa dalam bidang
olahraga, khususnya voli. UKM voli menjadi wadah bagi mahasiswa
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untuk berorganisasi dan tumbuh menjadi generasi yang sehat
jasmani dan rohani.
Akimba memiliki 1 buah lapangan voli yang bisa dimanfaatkan
untuk berlatih. Mereka menjadwalkan Latihan rutin UKM voli yaitu
pada hari rabu dan jumat dari pukul 08.00 wib s.d 10.00 wib. UKM
voli aktif terlibat dalam pertandingan-pertandingan persahabatan dan
berbagai perlombaan ditingkat regional. UKM volly telah lama
dibentuk oleh Senat Mahasiswa dan mempunyai banyak prestasi.
Salah satunya tim voly Akimba sudah meraih juara 1 voli putra yang
diadakn dalam rangka HUT Poltekkes Kemenkes Aceh dan juga
juara 2 voly putri dalam rangka HUT Poltekkes Kemenkes Aceh.
Melalui UKM olahraga ini diharapkan mahasiswa bisa membentuk
pribadi yang sehat, sportif, kreatif dan kompetitif.
Kriteria anggota Voli
1) Mahasiswa/i aktif di akademi Keperawatan Kesdam IM Banda
Aceh
2) Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang Voli
3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani
4) Bersedia mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan
5) Bersedia mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan di
AKIMBA
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b. UKM Senam
Selain seni tari, senam juga rutin dilakukan di Akper Kesdam IM
Banda Aceh. Setiap hari jumat mahasiswa Akimba melakukan
senam Bersama di kampus Akper Kesdam IM Banda Aceh. Dipandu
oleh beberapa orang mahasiswa, dosen, staf beserta mahasiswa
melaksanakan senam jantung sehat setiap pagi jumat. Senam yang
dilakukan diantaranya senam jantung sehat, senam poco-poco, dan
senam kreasi yang diciptakan oleh mahasiswa Akimba. Setiap ada
perlombaan di lingkungan Kesdam IM mahasiswa Akimba juga
diundang untuk mengikuti perlombaan senam.
Kriteria anggota UKM Senam
1) Mahasiswa/i aktif di akademi Keperawatan Kesdam IM Banda
Aceh
2) Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang senam
3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani
4) Bersedia mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan
5) Bersedia mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan di AKIMBA
c. UKM Sepakbola
Olahraga

sepakbola

merupakan

wadah

mahasiswa

untuk

mengembangkan minat mahasiswa bagi laki-laki yang menyukai
kegiatan

olahraga

khususnya

sepakbola.

Mahasiswa

Akimba

biasanya membuat jadwal untuk Latihan sepakbola yang diadakan
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pada hari jumat sore. Tim sepakbola akan dipilih oleh anggota senat
sesuai kemampuan mereka yang berbakat dalam bermain sepakbola
Mahasiswa Akimba selalu diundang jika ada perlombaan yang
diadakan di lingkungan Kesdam IM.
Kriteria anggota Sepak Bola
1) Mahasiswa/i aktif di akademi Keperawatan Kesdam IM Banda
Aceh
2) Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang sepakbola
3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani
4) Bersedia mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan
5) Bersedia mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan di
AKIMBA
d. UKM Futsal
UKM Futsal adalah unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi
mahasiswa dalam minat bakat dibidang olahraga futsal, sama halnya
dengan sepakbola mahasiswa Akimba melatih tim nya untuk bisa
bersaing dengan kampus luar. Jika ada pertandingan futsal antar
kampus mahasiswa Akimba aktif mengikuti perlombaan tersebut.
Tim futsal akan dipilih oleh anggota senat mahasiswa melalui seleksi
pemilihan dengan cara merekrut orang-orang yang mampu dan mau
dibidang olahraga futsal tersebut.
Kriteria anggota UKM Futsal
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1) Mahasiswa/i aktif di akademi Keperawatan Kesdam IM Banda
Aceh
2) Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang Voli
3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani
4) Bersedia mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan
5) Bersedia mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan di
AKIMBA
1.3 Bidang Agama
a. UKM Rebana
Akper Kesdam IM Banda Aceh baru-baru ini membentuk UKM
Rebana pada tahun 2019. Tim rebana dilatih untuk siap mengikuti
kegiatan-kegiatan yang diadakan dikampus, seperti acara maulid
Nabi SAW, hari diesnatalis Akimba, dsb. Anggota senat mahasiswa
memilih tim rebana dengan menyeleksi mahasiswa yang berbakat
dibidangnya. Biasanya adik-adik kelas akan dilatih agar mereka
mampu mengikuti jika ada acara-acara yang diadakan dikampus.
Kriteria anggota UKM Rebana
1) Mahasiswa/i aktif di akademi Keperawatan Kesdam IM Banda
Aceh
2) Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang Voli
3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani

10

4) Bersedia mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan
5) Bersedia mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan di
AKIMBA
b. UKM Nasyid
Senat mahasiswa memilih dan melatih mahasiswa tim nasyid agar
siap mengikuti acara-acara yang tidak hanya siap dikampus tetapi
juga diluar kampus. Untuk saat ini tim nasyid Akimba belum ada
mengikuti perlombaan diluar, tim nasyid memberikan kontribusi untuk
kampus dalam acara keagamaan seperti Maulid Nabi.
Kriteria anggota UKM Nasyid
1) Mahasiswa/i aktif di akademi Keperawatan Kesdam IM Banda
Aceh
2) Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang Voli
3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani
4) Bersedia mengikuti latihan sesuai dengan jadwal yang sudah
ditentukan
5) Bersedia mengikuti aturan yang berlaku dan di tetapkan di
AKIMBA
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2. Laboratorium Keperawatan
Selain

dari

ekstrakurikuler,

Akper

Kesdam

IM

Banda

Aceh

juga

meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan laboratorium keperawatan.
Mahasiswa sebelum mengikuti praktik klinik wajib mengikuti ujian ospe di
Lab, sebelum mengikuti ujian ospe mahasiswa melakukan Latihan skill di lab
dengan menjadwalkan masuk ke Lab secara bergantian dan berkelompok.

3. Laboratorium Bahasa
Akper Kesdam IM Banda Aceh juga memfasilitasi mahasiswa dengan
Laboratorium Bahasa. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir
mereka wajib mengikuti TOEFL di lab Bahasa Inggris dengan skor yang telah
ditentukan. Mahasiswa akan dijadwalkan oleh dosen untuk masuk ke Lab
Bahasa secara berkelompok.
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BAB IV
PENUTUP
Panduan peningkatan kompetensi bagi mahasiswa AKIMBA diharapkan
dapat

memberikan

manfaat

dan

memudahkan

mahasiswa

dalam

pengembangan kompetensi, minat dan bakat karena nantinya juga akan
berpengaruh ketika mahasiswa selesai kuliah. Masukkan dan saran yang
membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan dan perbaikan di
masa yang akan datang
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