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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan dalam organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) TA 2016/2017.
Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh HIMA
selama menjabat menjadi pengurus hima lebih kurang 1 tahun lamanya. Laporan
ini masih banyak kesalahan maupun kesilafan yang telah dilakukan oleh pengurus.
Untuk itu kami sangat harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan laporan dan kegiatan di masa yang akan datang.
Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Tembilahan,

Agustus 2017
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan utama Diploma III Kebidanan yaitu untuk menghasilkan Ahli Madya
Kebidanan Yang professional dengan memiliki ilmu pengetahuan kebidanan,
ketrampilan dasar kebidanan serta perilaku yang sesuai dengan semangat
profesionalisme demi menyongsong perkembangan ilmu dan teknologi di masa
yang akan datang, dan untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka
mengsukseskan kegiatan HIMA di pada Jurusan Kebidanan Husada Gemilang
perlu adanya dukungan dari berbagai pihak juga kerja sama yang baik antara Staf
dosen di jurusan kebidanan dan Mahasiswa jurusan kebidanan. Sehingga akan
Organisasi kemahasiswaan yang mandiri, visible untuk bangkit dan berkreatifitas
serta memiliki hak aspiratif dari mahasiswa jurusan kebidanan.
Mahasiswa selain dipersiapkan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan
sesuai dengan profesinya, mahasiswa juga harus dibekali dengan kemampuan
dalam berorganisasi dengan suatu semangat kepemimpinan/keanggotaan

yang

inisiatif dan kreatif demi memajukan profesinya dikemudian hari, khususnya di
bidang kebidanan.
Atas dasar pemikiran tersebut, Maka Himpunan jurusan kebidanan husada
gemilang tembilahan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan dan melakukan
kegiatan yang telah di tetapkan oleh AKBID HUSADA GEMILANG
TEMBILAHAN maupun kegiatan yang di adakan di institute perguruan tinggi
lainnya. Laporan ini dibuat untuk menggabungkan seluruh kegiatan yang telah
dilaksanakan selama 1 tahun ( TA. 2016/2017).
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B.Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk memnuhi kewajiban kepengurusan HIMA di ahir masa tugas serta
melaporkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah di
laksanakan oleh kepengurusan HIMA 2016/2017.
Mengembangkan

jiwa,

semangat

persatuan

dan

persaudaraan,

meningkatkan kreatifitas mahasiswa jurusan kebidanan baik dalam bidang
profesi ataupun bidang lainya di dalam atau di luar kampus.
2. Tujuan Khusus
a. Melaporkan kegiatan yang telah di laksanakan selama priode 2016-2017.
b. Meminta saran koreksi yang bersifat membangun dari semua pihak yang
tergabung dalam akbid husada gemilang tembilahan.

C. Manfaat Laporan
Melalui laporan ini kami berharap memperoleh manfaat yang membangun dan
berguna bagi kami selaku pengurus HIMA priode 2015-2016.dan bagi seluruh
mahasiswa. Adapun manfaat yang kami peroleh

Adalah mampu melatih dan

meningkatkan tanggung jawab kami atas kepercayaan yang di berikan oleh
Jurusan Kebidanan husada gemilang tembilahan.

2

BAB II
PELAKSANAAN
A. Pengurus
Berdasarkan hasil pemilihan terpilih badan pengurus HIMA periode 2016/2017 :
Pelindung

: Yayasan Husada Gemilang

Pengawas

: Direktur AKBID Husada Gemilang

Pembina

: Bidang Kemahasiswaan

Penanggung Jawab : Nova Dianty, S.Tr.Keb
Ketua

: Ade Alfira Muva

Wakil ketua

: Elsa Fina

Sekretaris : Fitria Ekasafitri
Bendahara : Nanda Putri Zulaikha
1. Seksi Penalaran dan Keilmuan
Ketua : Cici Noraplina
Anggota
a. Besse Hanafia
b. Mery Andriani
c. Rahmathul Ridha
d. Erika Yuliani
e. Andi Ainun Nita
f. Nova Alfira Muva
g. Dila Okta Viarika
2. Seksi Minat dan Bakat
Ketua : Soniya Hidayah
Anggota
a. Nurhayati
b. Yuni Arsita
c. Almalinda
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d. Alpina Sari
e. Nana Mardiana
f. Ervina Sari
3. Seksi Kesejahteraan
Ketua : Novi Fatriadi
Anggota
a. Mely Santika
b. Nurbaity
c. Besse Darmitha YP
d. Siti Rabiah Juliana
e. Nurfitria Saraswati Ainun
4. Seksi Kepedulian sosial
Ketua : Elva Melda
Anggota
a. Roza Nelly
b. Rismawati
c. Siti Aminah
d. Rina Alpuinita
e. Ria Rohaina
f. Lisa
g. Ulan Purnamasari
5. Seksi Dana Usaha
Ketua : Suci Ravina Putri
Anggota
a. Ria Widya Inggrid
b. Rati Andriani
c. Fifi Angelia
d. Siska Sulaila
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e. Siti Fatimah Kartina
f. Novita
6. Seksi Kerohaniawan
Ketua : Nuraemi Yulianti
Anggota
a. Sri Devi Hanalia
b. Selly Rahayu
c. Nanda Ariska
d. Nuraini
Namun pada kenyataannya, kepengurusan diatas belum berjalan secara
maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama. Hal ini disebabkan beberapa
faktor diantaranya, adanya dualisme jabatan yang dialami oleh pengurus lain,
pengurus lebih konsen pada perkuliahan. Hal ini tentu berdampak pada
kepengurusan HIMA, sehingga mereka kurang dapat memberikan konsentrasi dan
perhatian secara penuh. Selain itu kurangnya pengalaman organisasi dari masingmasing pengurus mengakibatkan kurangnya kemandirian dalam mengemban
tugasnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pengurus Hima
Himpunan Mahasiswa adalah institusi yang bertugas menjabarkan dan
melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan Mahasiswa melalui kongres
mahasiswa. Selain itu Himpunan Mahasiswa (HIMA) sebagai Lembaga
Pemerintahan Mahasiswa (Student Government) ditingkat Jurusan, yang
menggunakan sistem jalur Instruktif- Koordinatif dengan berbagai institusi yang
bernaung di bawah HIMA dengan deskriptif/ gambaran tugas dan wewenang
sebagai berikut :
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1. Pelindung
Tanggung jawab pelindung adalah :
a. Melindungi setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melindungi aturan – aturan pada kegiata HIMA
c. Melindungi kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
2. Pengawas
Tanggung jawab pengawas adalah :
a. Melakukan pengawasan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pengawasan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan
kegiatan HIMA
3. Pembina
Tanggung jawab Pembina adalah :
a. Melakukan pembinaan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pembinaan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pembinaan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan
HIMA
4. Penanggung Jawab
Tugas dari penanggung jawab adalah :
a. Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Mengkoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan –
aturan khusus pada kegiatan HIMA
c. Menentukan kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
5. Ketua
Tanggung jawab ketua adalah :
a. Bertanggung jawab atas pengembangan dan kemajuan HIMA
b. Bertanggung jawab dalam membuat rencana pengembangan HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan HIMA
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d. Bertanggung jawab tentang semua proposal dan laporan kegiatan HIMA
e. Melakukan koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan HIMA
f. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk penanggung jawab
g. Memantau jalannya kegiatan secara kontinyu
6. Wakil ketua
Tanggung jawab wakil ketua adalah :
a. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
b. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
c. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan secara
keseluruhan semua proposal dan laporan yang dilakukan HIMA
d. Bertanngung jawab dalam koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan
HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
7. Sekretaris
Tanggung jawab sekretaris adalah :
a. Bertanggung jawab dalam kegiatan HIMA
b. Mengarsipkan seluruh surat dan format yang berkaitan dengan kegiatan
HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pembuatan proposal atau laporan yang
diadakan HIMA
d. Membuat berita acara dalam setiap kegiatan yang dilakukan HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
8. Bendahara
Tanggung jawab bendahara adalah :
a. Melaksanakan kegiatan penerima, penyimpanan dan pengeluaran dana
untuk kegiatan HIMA
b. Membuka pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan
yang berlaku
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c. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
9. Seksi Penalaran dan keilmuan
Tanggung jawab seksi penalaran dan keilmuan adalah :
a. Mengikuti kegiatan pecan ilmiah mahasiswa
b. Mengikuti kegiatan lomba karya tulis kemahasiswa (LKTM)
c. Mengikuti kegiatan pengembangan kreatifitas mahasiswa (PKM)
d. Mengikuti

kegiatan

mahasiswa

berprestsi

tingkat

Nasional

(MAWAPRES)
e. Mengikuti kegiatan prestasi pemikiran kritis mahasiswa (PPKM)
f. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, seminar dan workshop
10. Seksi Minat dan Bakat
Tanggung jawab seksi minat dan bakat adalah :
a. Mangikuti kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM)
b. mengikuti kegiatan olahraga, kejurda, kejurnas dan pomnas
c. Mengikuti kegiatan seni (paduan suara, teather, dan tari)
d. Mengikuti kegiatan pramuka mahasiswa dan resimen mahasiswa
e. Melaksanakan kegiatan mahasiswa pecinta alam (MAPALA)
f. Melakukan penerbitan kampus
g. Melaksanakan korps sukarela mahasiswa (SAR & PMI)
h. Melaksankan kewirausahaan (PWS)
11. Seksi kesejahteraan
Tanggung jawab seksi kesejahteraan adalah :
a. Melakukan kegiatan mencari mahasiswa yang membutuhkan beasiswa
b. Mengevaluasi kegiatan di asrama mahasiswa
c. Melaksanakan kegiatan di Poliklinik
d. Melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
12. Seksi kepedulian sosial
Tanggung jawab seksi kepedulian sosial adalah :
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a. Melakukan kegiatan pelatihan pendidikan pencegahan penyalahgunaan
narkoba dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS
b. Mengembangkan desa binaan
c. Melaksanakan dialog kemahasiswaan
13. Seksi Dana Usaha
Tanggung jawab seksi dana usaha adalah :
a. Mengevaluasi kegiatan di kantin mahasiswa
b. Melaksanakan koperasi mahasiswa
14. Seksi kerohaniawan
Tanggung jawab seksi kerohaniawan adalah :
a. Melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kerohaniawan
b. Melaksanakan kegiatan paduan suara untuk acara kerohaniawan

C. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dalam masa jabatan HIMA TA 2016/2017 adalah :
1. Pada tanggal 30 Oktober 2016 telah diadakan kegiatan jalan santai jantung
sehat dan donor darah dalam rangka hari sumpah pemuda yang dilaksanakan di
Lapangan Gajah Mada Tembilahan. Pada kegiatan ini dihadiri oleh seluruh
mahasiswa tingkat 1, 2 dan 3 AKBID Husada Gemilang.
2. Pada tanggal 01 Oktober 2016 telah diadakan kegiatan bakti sosial di TPA dan
KPSI beralamat jl. Sungai Beringin. Kegiatan ini memberikan bantuan berupa
pakaian, buku dan makanan yang di dapat dari sumbangan mahasiswa tingkat I
yang mengikuti kegiatan MOKA dan sumbangan makanan dari seluruh
mahasiswa AKBID Husada Gemilang. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini
adalah perwakilan masing – masing kelas.
3. Pada tanggal 01 Desember 2016 telah diadakan kegiatan senam sehat di
Makodim 0314, Aksi simpatik di Depan Makodim 0314, simpang 4 lampu
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merah M.Boya, bundaran simpang 3 sudirman, simpang 4 lampu merah telaga
biru. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 15 orang anggota HIMA.
4. Pada tanggal 30 November 2016 telah diadakan kegiatan apel nusantara bersatu
di Lapangan Gajah Mada Tembilahan pukul 08.00 s/d selesai. Peserta dalam
kegiatan ini terdiri dari TNI, Polri, PNS, Toga, Todat, Tomas, Mahasiswa,
siswa – siswi SLTP, SLTA, Ormas keagamaan, kepemudaan, budayawan,
musisi dan komponen masyarakat lainnya.
5. Pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 16.00 s/d selesai telah diadakan kegiatan
penggalangan dana gempa aceh yang dilaksanakan di 3 titik jalan protocol yang
ada di Tembilahan diantaranya jl. M.Boya, jalan telaga biru, jalan gajah mada.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh perwakilan mahasiswa tingkat I sebanyak 23
orang dengan hasil dana terkumpul Rp. 6.500.000 dan didonasikan melalui
bank syariah mandiri.
6. Pada tanggal 03 Desember 2016 pukul 08.00 s/d selesai telah dilaksanakan
kegiatan pemeriksaan kesehatan di Aula persatuan Ikatan Haji Indonesia.
Peserta yang dilakukan pemeriksaan adalah ibu dan bapak yang ikut dalam
organisasi persatuan ikatan haji indonesia. Mahasiswa yang membantu dalam
pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 7 orang.
7. Pada tanggal 15 – 16 Desember 2016 pukul 08.00 s/d selesai di Aula Hotel Puri
Cendana Tembilahan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan materi tentang
pembentukan karakter bangsa, budaya generasi muda. Peserta yang hadir
adalah perwakilan mahasiswa universitas Indragiri, Universitas STAI
Auliaurasyidin dan Akbid Husada Gemilang.
8. Pada tanggal 04 Januari 2017 pukul 08.00 s/d selesai di Aula Persatuan Ikatan
Haji Indonesia telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Peserta yang
dilakukan pemeriksaan adalah ibu dan bapak yang ikut dalam organisasi
persatuan ikatan haji indonesia. Mahasiswa yang membantu dalam pelaksanaan
kegiatan ini sebanyak 5 orang.
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9. Pada tanggal 04 Februari 2017 pukul 08.00 s/d selesai di Aula Persatuan Ikatan
Haji Indonesia telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Peserta yang
dilakukan pemeriksaan adalah ibu dan bapak yang ikut dalam organisasi
persatuan ikatan haji indonesia. Mahasiswa yang membantu dalam pelaksanaan
kegiatan ini sebanyak 1 orang.
10. Pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 08.00 s/d selesai di Polres Indragiri Hilir
Jl. Gajah Mada Tembilahan. tema dalam kegiatan ini adalah menyampaikan
ikrar anti ngelem yaitu “Awas!!!Kematian mengintai anda saat ngelem”.
Peserta dalam acara ini adalah seluruh perwakilan pelajar di Tembilahan.
11. Pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 08.00 s/d selesai di Kampus Akbid
Husada Gemilang Tembilahan diadakan acara dengan tema “kampanye
keselamatan berlalulintas dan gelora getah palem” yang diadakan oleh satuan
POLANTAS Polres INHIL. Peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh
mahasiswa tingkat I sebanyak 36 mahasiswa.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang kami berikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
secara umum kegiatan yang telah kami rencanakan bersama seksi-seksi sebagian
besar telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan program yang telah di
rencanakan,namun terdapat beberapa hambatan-hambatan yang tidak begitu berarti
sehinga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sehubungan dengan
kesibukan dalam perkuliahan juga praktik. Terbatasnya dana dan prasarana untuk
menunjang kegiatan yang telah diprogramkan. Kurangnya kordinator antara
bagian-bagian dan pelaksana jurusan.

B. Saran
Melalui laporan ini kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari seluruh
staf dosen di jurusan Kebidanan untuk lancarnya kegiatan HIMA ke depan. kami
mohon bagi bagian kemahasiswaan untuk terus memberikan bimbingan kepada
kami kearah penyempurnaan dan juga melalui kesempatan ini kami mengajak
semua pihak khususnya di Jurusan Kebidanan untuk saling member support. Dan
Turut berpartisipasi dan berperan aktif di dalam memajukan dan mendukung setiap
kegiatan HIMA Jurusan Kebidanan. Sebagai penunjang kegiatan olah raga,
kiranya sarana prasarana tersebut dapat dilengkapi. Tidak lupa pula kami ucapkan
terimakasih kepada seluruh dosen selaku pembimbing kami sehinga dalam
kepengurusan ini kami dapat melaksanakan tugas kami semaksimal mungkin.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan utama Diploma III Kebidanan yaitu untuk menghasilkan Ahli Madya
Kebidanan Yang professional dengan memiliki ilmu pengetahuan kebidanan,
ketrampilan dasar kebidanan serta perilaku yang sesuai dengan semangat
profesionalisme demi menyongsong perkembangan ilmu dan teknologi di masa
yang akan datang, dan untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka
mengsukseskan kegiatan HIMA di pada Jurusan Kebidanan Husada Gemilang
perlu adanya dukungan dari berbagai pihak juga kerja sama yang baik antara Staf
dosen di jurusan kebidanan dan Mahasiswa jurusan kebidanan. Sehingga akan
Organisasi kemahasiswaan yang mandiri, visible untuk bangkit dan berkreatifitas
serta memiliki hak aspiratif dari mahasiswa jurusan kebidanan.
Mahasiswa selain dipersiapkan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan
sesuai dengan profesinya, mahasiswa juga harus dibekali dengan kemampuan
dalam berorganisasi dengan suatu semangat kepemimpinan/keanggotaan

yang

inisiatif dan kreatif demi memajukan profesinya dikemudian hari, khususnya di
bidang kebidanan.
Atas dasar pemikiran tersebut, Maka Himpunan jurusan kebidanan husada
gemilang tembilahan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan dan melakukan
kegiatan yang telah di tetapkan oleh AKBID HUSADA GEMILANG
TEMBILAHAN maupun kegiatan yang di adakan di institute perguruan tinggi
lainnya. Laporan ini dibuat untuk menggabungkan seluruh kegiatan yang telah
dilaksanakan selama 1 tahun ( TA. 2017/2018).
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B.Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk memnuhi kewajiban kepengurusan HIMA di ahir masa tugas serta
melaporkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah di
laksanakan oleh kepengurusan HIMA 2017/2018.
Mengembangkan

jiwa,

semangat

persatuan

dan

persaudaraan,

meningkatkan kreatifitas mahasiswa jurusan kebidanan baik dalam bidang
profesi ataupun bidang lainya di dalam atau di luar kampus.
2. Tujuan Khusus
a. Melaporkan kegiatan yang telah di laksanakan selama priode 2017-2018.
b. Meminta saran koreksi yang bersifat membangun dari semua pihak yang
tergabung dalam akbid husada gemilang tembilahan.

C. Manfaat Laporan
Melalui laporan ini kami berharap memperoleh manfaat yang membangun dan
berguna bagi kami selaku pengurus HIMA priode 2017-2018.dan bagi seluruh
mahasiswa. Adapun manfaat yang kami peroleh

Adalah mampu melatih dan

meningkatkan tanggung jawab kami atas kepercayaan yang di berikan oleh
Jurusan Kebidanan husada gemilang tembilahan.
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Pengurus
Berdasarkan hasil pemilihan terpilih badan pengurus HIMA periode 2017/2018:
Pelindung

: Yayasan Husada Gemilang

Pengawas

: Direktur AKBID Husada Gemilang

Pembina

: Bidang Kemahasiswaan

Penanggung Jawab : Ana Verena Puspa Rini, A.Md.Keb, SKM
Ketua

: Fifi Angelia

Wakil ketua

: Nurfitria Saraswati Ainun

Sekretaris

: Ervina Sari

Bendahara

: Nana Mardiana

1. Seksi Penalaran dan Keilmuan
Ketua : Erika Yuliani
Anggota
a. Nursehan
b. Zulaikha
c. Dila Okta Viarika
2. Seksi Minat dan Bakat
Ketua : Rina Analia
Anggota
a. Wisma Yani
b. Sutiah
c. Yolanda Nofitri
d. Desi Herhayanti
e. Armidah
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3. Seksi Kesejahteraan
Ketua : Besse Darmitha YP
Anggota
a. Diah Utari
b. Karina Veratama
4. Seksi Dana Usaha
Ketua : Andi Ainun Nita
Anggota
a. Wika Ariska
b. Mifthaussa’addah
5. Seksi Kerohanian
Ketua : Siti Fatimah Kartina
Anggota
a. Rahmathul Ridha
b. Megawati
c. Syarifah Aini
6. Seksi Kepedulian Sosial
Ketua : Nurhidayah
Anggota
a. Sindi Adelia
b. Masriya Astuti
Namun pada kenyataannya, kepengurusan diatas belum berjalan secara
maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama. Hal ini disebabkan beberapa
faktor diantaranya, adanya dualisme jabatan yang dialami oleh pengurus lain,
pengurus lebih konsen pada perkuliahan. Hal ini tentu berdampak pada
kepengurusan HIMA, sehingga mereka kurang dapat memberikan konsentrasi dan
perhatian secara penuh. Selain itu kurangnya pengalaman organisasi dari masing-
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masing pengurus mengakibatkan kurangnya kemandirian dalam mengemban
tugasnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pengurus Hima
Himpunan Mahasiswa adalah institusi yang bertugas menjabarkan dan
melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan Mahasiswa melalui kongres
mahasiswa. Selain itu Himpunan Mahasiswa (HIMA) sebagai Lembaga
Pemerintahan Mahasiswa (Student Government) ditingkat Jurusan, yang
menggunakan sistem jalur Instruktif- Koordinatif dengan berbagai institusi yang
bernaung di bawah HIMA dengan deskriptif/ gambaran tugas dan wewenang
sebagai berikut :
1. Pelindung
Tanggung jawab pelindung adalah :
a. Melindungi setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melindungi aturan – aturan pada kegiata HIMA
c. Melindungi kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
2. Pengawas
Tanggung jawab pengawas adalah :
a. Melakukan pengawasan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pengawasan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan
kegiatan HIMA
3. Pembina
Tanggung jawab Pembina adalah :
a. Melakukan pembinaan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pembinaan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pembinaan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan
HIMA
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4. Penanggung Jawab
Tugas dari penanggung jawab adalah :
a. Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Mengkoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan –
aturan khusus pada kegiatan HIMA
c. Menentukan kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
5. Ketua
Tanggung jawab ketua adalah :
a. Bertanggung jawab atas pengembangan dan kemajuan HIMA
b. Bertanggung jawab dalam membuat rencana pengembangan HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan HIMA
d. Bertanggung jawab tentang semua proposal dan laporan kegiatan HIMA
e. Melakukan koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan HIMA
f. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk penanggung jawab
g. Memantau jalannya kegiatan secara kontinyu
6. Wakil ketua
Tanggung jawab wakil ketua adalah :
a. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
b. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
c. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan secara
keseluruhan semua proposal dan laporan yang dilakukan HIMA
d. Bertanngung jawab dalam koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan
HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
7. Sekretaris
Tanggung jawab sekretaris adalah :
a. Bertanggung jawab dalam kegiatan HIMA
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b. Mengarsipkan seluruh surat dan format yang berkaitan dengan kegiatan
HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pembuatan proposal atau laporan yang
diadakan HIMA
d. Membuat berita acara dalam setiap kegiatan yang dilakukan HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
8. Bendahara
Tanggung jawab bendahara adalah :
a. Melaksanakan kegiatan penerima, penyimpanan dan pengeluaran dana
untuk kegiatan HIMA
b. Membuka pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan
yang berlaku
c. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
9. Seksi Penalaran dan keilmuan
Tanggung jawab seksi penalaran dan keilmuan adalah :
a. Mengikuti kegiatan pecan ilmiah mahasiswa
b. Mengikuti kegiatan lomba karya tulis kemahasiswa (LKTM)
c. Mengikuti kegiatan pengembangan kreatifitas mahasiswa (PKM)
d. Mengikuti

kegiatan

mahasiswa

berprestsi

tingkat

Nasional

(MAWAPRES)
e. Mengikuti kegiatan prestasi pemikiran kritis mahasiswa (PPKM)
f. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, seminar dan workshop
10. Seksi Minat dan Bakat
Tanggung jawab seksi minat dan bakat adalah :
a. Mangikuti kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM)
b. mengikuti kegiatan olahraga, kejurda, kejurnas dan pomnas
c. Mengikuti kegiatan seni (paduan suara, teather, dan tari)
d. Mengikuti kegiatan pramuka mahasiswa dan resimen mahasiswa
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e. Melaksanakan kegiatan mahasiswa pecinta alam (MAPALA)
f. Melakukan penerbitan kampus
g. Melaksanakan korps sukarela mahasiswa (SAR & PMI)
h. Melaksankan kewirausahaan (PWS)
11. Seksi kesejahteraan
Tanggung jawab seksi kesejahteraan adalah :
a. Melakukan kegiatan mencari mahasiswa yang membutuhkan beasiswa
b. Mengevaluasi kegiatan di asrama mahasiswa
c. Melaksanakan kegiatan di Poliklinik
d. Melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
12. Seksi kepedulian sosial
Tanggung jawab seksi kepedulian sosial adalah :
a. Melakukan kegiatan pelatihan pendidikan pencegahan penyalahgunaan
narkoba dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS
b. Mengembangkan desa binaan
c. Melaksanakan dialog kemahasiswaan
13. Seksi Dana Usaha
Tanggung jawab seksi dana usaha adalah :
a. Mengevaluasi kegiatan di kantin mahasiswa
b. Melaksanakan koperasi mahasiswa
14. Seksi kerohaniawan
Tanggung jawab seksi kerohaniawan adalah :
a. Melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kerohaniawan
b. Melaksanakan kegiatan paduan suara untuk acara kerohaniawan
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C. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dalam masa jabatan HIMA TA 2017/2018 adalah :
1. Pada tanggal 19 Agustus 2017 telah diadakan kegiatan pemilihan pengurus
HIMA TA.2017/2018 yang dilaksanakan di Akbid Husada Gemilang
Tembilahan. Pada kegiatan ini terdapat 2 kandidat calon Ketua Hima yaitu Fifi
Angelia dan Nurfitria Saraswati Ainun.
2. Pada tanggal 22 Agustus 2017 telah diadakan kegiatan MILAD IBI Kab. INHIL
dengan melaksankaan seminar kesehatan dengan tema “Imunisasi Dasar”.
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Engku Kelana yang dihadiri oleh seluruh
bidan yang ada di Kab. INHIL.
3. Pada tanggal 9 s/d 12 Agustus 2017 telah diadakan kegiatan pemilihan bujang
dara Kab. Inhil. Jenis kegiatan pada perlombaan ini adalah melakukan fasion
show adat melayu dan tanya jawab sekitar budaya Kab. Inhil. Pelaksanaan ini
diadakan di Gedung Puri Cendana Jl. Lingkar II Tembilahan. Peserta dari
perwakilan AKBID sebanyak 2 orang yaitu Rati Andriani (TK. II) dan Sutiah
(TK. I.A).
4. Pada tanggal 17 Agustus 2017 telah diadakan kegiatan apel Dirgahayu
Kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan
di Lapangan Gajah Mada pukul 09.00 s.d selesai (upacara kenaikan bendera)
dan pukul 16.30 s/d selesai (upacara penurunan bendera). Peserta dalam
upacara ini adalah seluruh oknum pemerintahan yang ada di Kab. Inhil.
Mahasiswa yang mengikuti upacara ini adalah seluruh mahasiswa tingkat III.
5. Pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 08.00 s/d selesai telah diadakan kegiatan
MUSKAB dan Pelantikan pengurus PMI Masa Bhakti 2017-2022 yang
dilaksanakan di Gedung Puri Cendana jl. Lingkar II Tembilahan. Peserta yang
hadir

adalah

kepala

dinas,

kepala

instansi

pemerintahan,

Kepala

Puskesmas/perwakilan seTembilahan, Perwakilan siswa/I SD, SMP dan SMA
se Tembilahan.

9

6. Pada tanggal 31 Agustus 2017 pukul 20.00 s/d selesai telah dilaksanakan
kegiatan pawai lebaran Idul Adha 1438 H di lapangan Gajah Mada Tembilahan.
Peserta yang mengikuti pawai adalah seluruh instansi pemerintahan Kab.
INHIL.
7. Pada tanggal 9 s/d 11 September pukul 14.00 s/d selesai di Lapangan Gajah
Mada untuk menghadiri “Hari Kelapa Sedunia Kab. Inhil”. Peserta yang hadir
dalam pelaksanaan ini adalah perwakilan keprisedenan, Perwakilan dari Negara
Asing, Perwakilan dari Provinsi lain, Perwakilan dari instansi pemerintahan
Kab. Inhil, Perwakilan mahasiswa UNISI Tembilahan, Perwakilan mahasiswa
STAI Auliaurasyidin, perwakilan mahasiswa Akbid Husada Gemilang,
perwakilan siswa dan siswi SMP dan SMA yang ada di Kab. Inhil.
8. Pada tanggal 24 s/d 30 September 2017 diadakan kegiatan Gema Muharram.
Dalam kegiatan ini panitia melaksanakan kegiatan lomba baca puisi, lomba
Syair, Lomba Shalawat nariyah. Mahasiswa Akbid ikut meriahkan dalam acara
ini, lomba yang diikuti adalah baca puisi tanggal 24 September 2017 pukul
10.30 WIB di Lapangan Utama Gajah Mada dengan hasil mendapatkan juara I
tingkat umum/perguruan tinggi. Selain perlombaan baca puisi, pertandingan
baca syair ibarat kabar khiamat dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017
pukul 21.00 WIB dan belum mendapatkan juara sedangkan untuk perlombaan
shalawat nariyah pada tanggal 28 September 2017 pukul 21.30 WIB dan belum
juga mendapatkan juara. Pada hari pucak kegiatan ini dilaksanakan buka
bersama dengan membuat tabak sebanyak 10 buah, bunga manggar sebanyak 2
buah dan bubur asyura sebanyak 2 termos.
9. Pada tanggal 2 Oktober 2017 pukul 08.00 s/d selesai di AKBID Husada
Gemilang. Kegiatan ini adalah Sosialisasi Badan Rakyat tentang Narkoba,
Tawuran dan HIV/AIDS. Anggota yang menyampaikan sosialisasi adalah
anggota Kepolisian Polres INHIL sebanyak 3 orang.
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10. Pada tanggal 16 s/d 17 Oktober 2017 pukul 08.00 s/d selesai di Aula Hotel
Telaga Puri Tembilahan telah diadakan kegiatan sosialisasi pembentukan
karakter bangsa, budaya generasi muda tahun 2017. Pelaksanaan ini dengan
pemberi materi sebanyak 3 orang narasumber terdiri dari Kodim 0314, Polres
serta Kesbangpol. Mahasiswa yang hadir sebanyak 100 orang perwakilan dari
perguruan tinggi Kab. Inhil.
11. Pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 08.00 WIB s/d selesai di Lapangan
Ponpes Modern Daarul Muttaqien Tembilahan Jl. Trimas No. 88 Tembilahan.
Kegiatan ini merupakan kegiatan santri yang diikuti mahasiswa tingkat I dan
undngan lainnya.
12. Pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 16.30 WIB s/d selesai di Akbid
Husada Gemilang Tembilahan diadakan kegiatan GOES To Campus oleh
anggota Polres Inhil dan Tim IRDC sebanyak 6 orang dan mahasiswa sebanyak
49 orang.
13. Pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2017 diadakan kegiatan EXPO Karya
Pendidikan pelaksanaan di Lapangan Eks Pujasera Tembilahan. Peserta dalam
kegiatan ini adalah sekolah SD, SMP dan perguruan tinggi yang ada di Kab.
Inhil terutama di Tembilahan.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang kami berikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
secara umum kegiatan yang telah kami rencanakan bersama seksi-seksi sebagian
besar telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan program yang telah di
rencanakan,namun terdapat beberapa hambatan-hambatan yang tidak begitu berarti
sehinga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sehubungan dengan
kesibukan dalam perkuliahan juga praktik. Terbatasnya dana dan prasarana untuk
menunjang kegiatan yang telah diprogramkan. Kurangnya kordinator antara
bagian-bagian dan pelaksana jurusan.

B. Saran
Melalui laporan ini kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari seluruh
staf dosen di jurusan Kebidanan untuk lancarnya kegiatan HIMA ke depan. kami
mohon bagi bagian kemahasiswaan untuk terus memberikan bimbingan kepada
kami kearah penyempurnaan dan juga melalui kesempatan ini kami mengajak
semua pihak khususnya di Jurusan Kebidanan untuk saling member support. Dan
Turut berpartisipasi dan berperan aktif di dalam memajukan dan mendukung setiap
kegiatan HIMA Jurusan Kebidanan. Sebagai penunjang kegiatan olah raga,
kiranya sarana prasarana tersebut dapat dilengkapi. Tidak lupa pula kami ucapkan
terimakasih kepada seluruh dosen selaku pembimbing kami sehinga dalam
kepengurusan ini kami dapat melaksanakan tugas kami semaksimal mungkin.
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LAPORAN KEGIATAN HIMPUNAN MAHASISWA
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
T.A 2018/2019

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
2019

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan dalam organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) TA 2018/2019.
Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh HIMA
selama menjabat menjadi pengurus hima lebih kurang 1 tahun lamanya. Laporan
ini masih banyak kesalahan maupun kesilafan yang telah dilakukan oleh pengurus.
Untuk itu kami sangat harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan laporan dan kegiatan di masa yang akan datang.
Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Tembilahan,

i

September 2019
Pengurus

DAFTAR ISI
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan utama Diploma III Kebidanan yaitu untuk menghasilkan Ahli Madya
Kebidanan Yang professional dengan memiliki ilmu pengetahuan kebidanan,
ketrampilan dasar kebidanan serta perilaku yang sesuai dengan semangat
profesionalisme demi menyongsong perkembangan ilmu dan teknologi di masa
yang akan datang, dan untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka
mengsukseskan kegiatan HIMA di pada Jurusan Kebidanan Husada Gemilang
perlu adanya dukungan dari berbagai pihak juga kerja sama yang baik antara Staf
dosen di jurusan kebidanan dan Mahasiswa jurusan kebidanan. Sehingga akan
Organisasi kemahasiswaan yang mandiri, visible untuk bangkit dan berkreatifitas
serta memiliki hak aspiratif dari mahasiswa jurusan kebidanan.
Mahasiswa selain dipersiapkan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan
sesuai dengan profesinya, mahasiswa juga harus dibekali dengan kemampuan
dalam berorganisasi dengan suatu semangat kepemimpinan/keanggotaan

yang

inisiatif dan kreatif demi memajukan profesinya dikemudian hari, khususnya di
bidang kebidanan.
Atas dasar pemikiran tersebut, Maka Himpunan jurusan kebidanan husada
gemilang tembilahan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan dan melakukan
kegiatan yang telah di tetapkan oleh AKBID HUSADA GEMILANG
TEMBILAHAN maupun kegiatan yang di adakan di institute perguruan tinggi
lainnya. Laporan ini dibuat untuk menggabungkan seluruh kegiatan yang telah
dilaksanakan selama 1 tahun ( TA. 2017/2018).

B.Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk memnuhi kewajiban kepengurusan HIMA di ahir masa tugas serta
melaporkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah di
laksanakan oleh kepengurusan HIMA 2017/2018.
Mengembangkan

jiwa,

semangat

persatuan

dan

persaudaraan,

meningkatkan kreatifitas mahasiswa jurusan kebidanan baik dalam bidang
profesi ataupun bidang lainya di dalam atau di luar kampus.
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2. Tujuan Khusus
a. Melaporkan kegiatan yang telah di laksanakan selama priode 2017-2018.
b. Meminta saran koreksi yang bersifat membangun dari semua pihak yang
tergabung dalam akbid husada gemilang tembilahan.

C. Manfaat Laporan
Melalui laporan ini kami berharap memperoleh manfaat yang membangun dan
berguna bagi kami selaku pengurus HIMA priode 2017-2018.dan bagi seluruh
mahasiswa. Adapun manfaat yang kami peroleh

Adalah mampu melatih dan

meningkatkan tanggung jawab kami atas kepercayaan yang di berikan oleh
Jurusan Kebidanan husada gemilang tembilahan.
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Pengurus
Berdasarkan hasil pemilihan terpilih badan pengurus Himpunan Mahasiswa
(HIMA) periode 2018/2019:
Pelindung

: Yayasan Husada Gemilang

Pengawas

: Direktur AKBID Husada Gemilang

Pembina

: Bidang Kemahasiswaan

Penanggung Jawab : Ana Verena Puspa Rini, A.Md.Keb, SKM
Ketua

: Sindy Adelia

Wakil ketua

: Sri Rahayu

Sekretaris

: Putri Rahma Juwita

Bendahara

: Wika Ariska

1. Seksi Penalaran dan Keilmuan
a. Mifthaussaadah
b. Marisya Astuti
c. Nuriyah Sinta
d. Veronika Roselino
e. Syarifah Windarti
f. Mitra Sonali
2. Seksi Minat dan Bakat
a. Sutiah
b. Diah Utari
c. R. Juniati Putri
d. Elva Yundraliana
e. Melsa Febtinda
f. Lidia Afrianti
3. Seksi Kesejahteraan
a. Nurfiarini Julyanti
b. Rolivia Meisa
c. Zulaekha
d. Darma Tapsiah
e. Evi Lastari
f. Sri Eva Nuryani
4. Seksi Dana Usaha
a. Ratna Kumala Sari
b. Sulfiani
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c. Siti Jubaidah
d. Atika Yusri Surya
e. Destia Ramadhani
f. Nurhayana
g. Seksi Kerohanian
a. Megawati
b. Nurliza
c. Laylis Shofyanti
d. Tety Suhesti
e. Fety Nadila Elfhara
f. Masriani
h. Seksi Kepedulian Sosial
a. Yuli Vera Siska
b. Desi Herhayanti
c. Armidah
d. Della Marsalena
e. Mulyana
f. Anjeli Indah Purwanti
Namun pada kenyataannya, kepengurusan diatas belum berjalan secara
maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama. Hal ini disebabkan beberapa
faktor diantaranya, adanya dualisme jabatan yang dialami oleh pengurus lain,
pengurus lebih konsen pada perkuliahan. Hal ini tentu berdampak pada
kepengurusan HIMA, sehingga mereka kurang dapat memberikan konsentrasi dan
perhatian secara penuh. Selain itu kurangnya pengalaman organisasi dari masingmasing pengurus mengakibatkan kurangnya kemandirian dalam mengemban
tugasnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pengurus Hima
Himpunan Mahasiswa adalah institusi yang bertugas menjabarkan dan
melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan Mahasiswa melalui kongres
mahasiswa. Selain itu Himpunan Mahasiswa (HIMA) sebagai Lembaga
Pemerintahan Mahasiswa (Student Government) ditingkat Jurusan, yang
menggunakan sistem jalur Instruktif- Koordinatif dengan berbagai institusi yang
bernaung di bawah HIMA dengan deskriptif/gambaran tugas dan wewenang
sebagai berikut :
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1. Pelindung
Tanggung jawab pelindung adalah :
a. Melindungi setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melindungi aturan – aturan pada kegiata HIMA
c. Melindungi kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
2. Pengawas
Tanggung jawab pengawas adalah :
a. Melakukan pengawasan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pengawasan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan
kegiatan HIMA
3. Pembina
Tanggung jawab Pembina adalah :
a. Melakukan pembinaan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pembinaan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pembinaan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan
HIMA
4. Penanggung Jawab
Tugas dari penanggung jawab adalah :
a. Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Mengkoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan –
aturan khusus pada kegiatan HIMA
c. Menentukan kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
5. Ketua
Tanggung jawab ketua adalah :
a. Bertanggung jawab atas pengembangan dan kemajuan HIMA
b. Bertanggung jawab dalam membuat rencana pengembangan HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan HIMA
d. Bertanggung jawab tentang semua proposal dan laporan kegiatan HIMA
e. Melakukan koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan HIMA
f. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk penanggung jawab
g. Memantau jalannya kegiatan secara kontinyu
6. Wakil ketua
Tanggung jawab wakil ketua adalah :
a. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
b. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
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c. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan secara
keseluruhan semua proposal dan laporan yang dilakukan HIMA
d. Bertanngung jawab dalam koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan
HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
7. Sekretaris
Tanggung jawab sekretaris adalah :
a. Bertanggung jawab dalam kegiatan HIMA
b. Mengarsipkan seluruh surat dan format yang berkaitan dengan kegiatan
HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pembuatan proposal atau laporan yang
diadakan HIMA
d. Membuat berita acara dalam setiap kegiatan yang dilakukan HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
8. Bendahara
Tanggung jawab bendahara adalah :
a. Melaksanakan kegiatan penerima, penyimpanan dan pengeluaran dana
untuk kegiatan HIMA
b. Membuka pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan
yang berlaku
c. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
9. Seksi Penalaran dan keilmuan
Tanggung jawab seksi penalaran dan keilmuan adalah :
a. Mengikuti kegiatan pecan ilmiah mahasiswa
b. Mengikuti kegiatan lomba karya tulis kemahasiswa (LKTM)
c. Mengikuti kegiatan pengembangan kreatifitas mahasiswa (PKM)
d. Mengikuti

kegiatan

mahasiswa

berprestsi

tingkat

Nasional

(MAWAPRES)
e. Mengikuti kegiatan prestasi pemikiran kritis mahasiswa (PPKM)
f. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, seminar dan workshop
10. Seksi Minat dan Bakat
Tanggung jawab seksi minat dan bakat adalah :
a. Mangikuti kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM)
b. mengikuti kegiatan olahraga, kejurda, kejurnas dan pomnas
c. Mengikuti kegiatan seni (paduan suara, teather, dan tari)
d. Mengikuti kegiatan pramuka mahasiswa dan resimen mahasiswa
e. Melaksanakan kegiatan mahasiswa pecinta alam (MAPALA)
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f. Melakukan penerbitan kampus
g. Melaksanakan korps sukarela mahasiswa (SAR & PMI)
h. Melaksankan kewirausahaan (PWS)
11. Seksi kesejahteraan
Tanggung jawab seksi kesejahteraan adalah :
a. Melakukan kegiatan mencari mahasiswa yang membutuhkan beasiswa
b. Mengevaluasi kegiatan di asrama mahasiswa
c. Melaksanakan kegiatan di Poliklinik
d. Melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
12. Seksi kepedulian sosial
Tanggung jawab seksi kepedulian sosial adalah :
a. Melakukan kegiatan pelatihan pendidikan pencegahan penyalahgunaan
narkoba dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS
b. Mengembangkan desa binaan
c. Melaksanakan dialog kemahasiswaan
13. Seksi Dana Usaha
Tanggung jawab seksi dana usaha adalah :
a. Mengevaluasi kegiatan di kantin mahasiswa
b. Melaksanakan koperasi mahasiswa
14. Seksi kerohaniawan
Tanggung jawab seksi kerohaniawan adalah :
a. Melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kerohaniawan
b. Melaksanakan kegiatan paduan suara untuk acara kerohaniawan

C. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dalam masa jabatan HIMA TA 2018/2019 adalah :
1. Pada tanggal 17 Agustus 2018 telah diadakan kegiatan upacara Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dengan tema “Indonesia Kerja
Bersama”. Kegiatan apel ini dilaksanakan hari Jum’at pukul 09.00 WIB s/d
selesai untuk kenaikan bendera sedangkan untuk penurunan bendera pukul
16.00 WIB s/d selesai di Lapangan Gajah Mada Tembilahan.
2. Pada tanggal 18 Agustus 2018 telah diadakan kegiatan Upacara memperingati
Hari Pramuka ke 57 dengan tema “Pramuka Perekat NKRI”. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari sabtu pukul 08.30 WIB s/d Selesai di Lapangan Gajah
Mada Tembilahan.
3. Pada tanggal 07 September 2018 telah diadakan kegiatan pemilihan pengurus
HIMA TA.2018/2019 yang dilaksanakan di Akbid Husada Gemilang
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Tembilahan. Pada kegiatan ini terdapat 3 kandidat calon Ketua Sindy Adelia
(Tk. II.b), Sri Rahayu (Tk. II.a) dan Putri Rahma Juwita (Tk.I). Sesuai dengan
kesepakatan dan keputusan maka ketua HIMA adalah Sindy Adelia.
4. Pada tanggal 10 September 2018 telah diadakan kegiatan Gema Muharram
memperingati Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1439 H dengan penceramah
oleh DR. H. Mustafa Umar,Lc., MA di Mesjid Al-Huda Tembilahan.
Mahasiswa Akbid ikut serta memeriahkan acara Gema Muharram dengan
mengikuti lomba Salawat Nariyah pada tanggal 15 September 2018 di
Panggung Utama Lapangan Gajah Mada Tembilahan dengan 2 kelompok
peserta perwakilan dari mahasiswa tingkat I.
5. Pada tanggal 10 Oktober 2018 telah diadakan kegiatan giat seminar kesehatan
dan pendidikan dengan tema “ Mendidik Dengan Cinta” oleh D. Seto Mulyadi,
S.Psi., M.Si sebagai psikolog anak dan Duta Vegan Indonesia Chair Of World
Vegan Organization Indonesia dan “Gizi Nabati dan Isi Piringku” Oleh DR.
Drs. Susianto, MKM (Presiden International Vegetarian Union). Pelaksanaan
kegiatan ini di Gedung PSMTI Jl. Pekan Arba Tembilahan Kota.
6. Pada tanggal 18 Oktober 2018 telah diadakan kegiatan Deklarasi Damai
Pemilihan Legislatif, Pemilihan presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019
yang aman, damai dan sejuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaksanaan ini
diadakan di Ruang Bhakti Rekonfu Mapolres Inhil Jl. Gajah Mada No.02
Tembilahan.
7. Pada tanggal 31 Maret 2019 telah diadakan kegiatan memperingati Isra Mi’raj
Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia (IPHI) dengan penceramah oleh Ustadz H. Muhammad Irfan di
Mesjid Al-Huda Jl. Jenderal Sudirman Tembilahan Kota.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang kami berikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
secara umum kegiatan yang telah kami rencanakan bersama seksi-seksi sebagian
besar telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan program yang telah di
rencanakan,namun terdapat beberapa hambatan-hambatan yang tidak begitu berarti
sehinga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sehubungan dengan
kesibukan dalam perkuliahan juga praktik. Terbatasnya dana dan prasarana untuk
menunjang kegiatan yang telah diprogramkan. Kurangnya kordinator antara
bagian-bagian dan pelaksana jurusan.

B. Saran
Melalui laporan ini kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari seluruh
staf dosen di jurusan Kebidanan untuk lancarnya kegiatan HIMA ke depan. kami
mohon bagi bagian kemahasiswaan untuk terus memberikan bimbingan kepada
kami kearah penyempurnaan dan juga melalui kesempatan ini kami mengajak
semua pihak khususnya di Jurusan Kebidanan untuk saling member support. Dan
Turut berpartisipasi dan berperan aktif di dalam memajukan dan mendukung setiap
kegiatan HIMA Jurusan Kebidanan. Sebagai penunjang kegiatan olah raga,
kiranya sarana prasarana tersebut dapat dilengkapi. Tidak lupa pula kami ucapkan
terimakasih kepada seluruh dosen selaku pembimbing kami sehinga dalam
kepengurusan ini kami dapat melaksanakan tugas kami semaksimal mungkin.
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LAPORAN KEGIATAN HIMPUNAN MAHASISWA
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
2019/2020

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan dalam organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) TA 2018/2019.
Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh HIMA
selama menjabat menjadi pengurus hima lebih kurang 1 tahun lamanya. Laporan
ini masih banyak kesalahan maupun kesilafan yang telah dilakukan oleh pengurus.
Untuk itu kami sangat harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan laporan dan kegiatan di masa yang akan datang.
Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Tembilahan,

i

September 2019
Pengurus

DAFTAR ISI
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan utama Diploma III Kebidanan yaitu untuk menghasilkan Ahli Madya
Kebidanan Yang professional dengan memiliki ilmu pengetahuan kebidanan,
ketrampilan dasar kebidanan serta perilaku yang sesuai dengan semangat
profesionalisme demi menyongsong perkembangan ilmu dan teknologi di masa
yang akan datang, dan untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka
mengsukseskan kegiatan HIMA di pada Jurusan Kebidanan Husada Gemilang
perlu adanya dukungan dari berbagai pihak juga kerja sama yang baik antara Staf
dosen di jurusan kebidanan dan Mahasiswa jurusan kebidanan. Sehingga akan
Organisasi kemahasiswaan yang mandiri, visible untuk bangkit dan berkreatifitas
serta memiliki hak aspiratif dari mahasiswa jurusan kebidanan.
Mahasiswa selain dipersiapkan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan
sesuai dengan profesinya, mahasiswa juga harus dibekali dengan kemampuan
dalam berorganisasi dengan suatu semangat kepemimpinan/keanggotaan

yang

inisiatif dan kreatif demi memajukan profesinya dikemudian hari, khususnya di
bidang kebidanan.
Atas dasar pemikiran tersebut, Maka Himpunan Mahasiswa (HIMA)
Kebidanan Husada Gemilang Tembilahan berusaha semaksimal mungkin
melaksanakan dan melakukan kegiatan yang telah di tetapkan oleh AKBID
HUSADA GEMILANG TEMBILAHAN maupun kegiatan yang di adakan di
institute perguruan tinggi lainnya. Laporan ini dibuat untuk menggabungkan
seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ( TA. 2019/2020).

B.Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk memnuhi kewajiban kepengurusan HIMA di akhir masa tugas serta
melaporkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah di
laksanakan oleh kepengurusan HIMA 2019/2020.
Mengembangkan jiwa, semangat persatuan dan persaudaraan, meningkatkan
kreatifitas mahasiswa jurusan kebidanan baik dalam bidang profesi ataupun
bidang lainya di dalam atau di luar kampus.
2. Tujuan Khusus
a. Melaporkan kegiatan yang telah di laksanakan selama priode 2019-2020.
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b. Meminta saran koreksi yang bersifat membangun dari semua pihak yang
tergabung dalam Akbid Husada Gemilang Tembilahan.

C. Manfaat Laporan
Melalui laporan ini kami berharap memperoleh manfaat yang membangun dan
berguna bagi kami selaku pengurus HIMA periode 2019-2020 dan bagi seluruh
mahasiswa. Adapun manfaat yang kami peroleh adalah mampu melatih dan
meningkatkan tanggung jawab kami atas kepercayaan yang di berikan oleh
Jurusan Kebidanan Husada Gemilang Tembilahan.
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Pengurus
Berdasarkan hasil pemilihan terpilih badan pengurus Himpunan Mahasiswa
(HIMA) periode 2019/2020:
Pelindung

: Yayasan Husada Gemilang

Pengawas

: Direktur AKBID Husada Gemilang

Pembina

: Wakil Direktur III

Penanggung Jawab : Ana Verena Puspa Rini, M.K.M
Ketua

: Cindra Utami Puteri

Wakil ketua

: Yuliasmi

Sekretaris

: Sri Eva Nuryani

Bendahara

: Ayu Safitri

1. Seksi Penalaran dan Keilmuan
a. Anjeli Indah Purwati
b. Rosinta Azraina
c. Ardila May Risal
d. Nurliza Kurniasih
e. Riza Elfira
2. Seksi Minat dan Bakat
a. Elva Yundra Liana
b. Putri Rahma Juwita
c. Khaibah Novia
d. Hesti Tamara
e. Siswinda Apdaliyah
3. Seksi Kesejahteraan
a. Atikah Yusri Surya
b. Della Marsalena
c. Parmiatun
d. Mardafillah
e. Indah Perdana Putri
4. Seksi Dana Usaha
a. Lidia Afrianti
b. Anisa
c. Erni Aisyah
d. Yuliana
e. Supiya
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f. Seksi Kerohanian
a. Tety Suhesti
b. Mitra Sonali
c. Rabita Ulfa
d. Dewi Haryanti
e. Dita Afdoliawati
g. Seksi Kepedulian Sosial
a. Veronica Roselino
b. Zaitun
c. Putri Cantika
d. Ajeng Dwi Junita Sari
e. Dwi Oktaviarika
Namun pada kenyataannya, kepengurusan diatas belum berjalan secara
maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama. Hal ini disebabkan beberapa
faktor diantaranya, adanya dualisme jabatan yang dialami oleh pengurus lain,
pengurus lebih konsen pada perkuliahan. Hal ini tentu berdampak pada
kepengurusan HIMA, sehingga mereka kurang dapat memberikan konsentrasi dan
perhatian secara penuh. Selain itu kurangnya pengalaman organisasi dari masingmasing pengurus mengakibatkan kurangnya kemandirian dalam mengemban
tugasnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pengurus Hima
Himpunan Mahasiswa adalah institusi yang bertugas menjabarkan dan
melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan Mahasiswa melalui kongres
mahasiswa. Selain itu Himpunan Mahasiswa (HIMA) sebagai Lembaga
Pemerintahan Mahasiswa (Student Government) ditingkat Jurusan, yang
menggunakan sistem jalur Instruktif- Koordinatif dengan berbagai institusi yang
bernaung di bawah HIMA dengan deskriptif/gambaran tugas dan wewenang
sebagai berikut :
1. Pelindung
Tanggung jawab pelindung adalah :
a. Melindungi setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melindungi aturan – aturan pada kegiata HIMA
c. Melindungi kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
2. Pengawas
Tanggung jawab pengawas adalah :
a. Melakukan pengawasan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
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b. Melakukan pengawasan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan
kegiatan HIMA
3. Pembina
Tanggung jawab Pembina adalah :
a. Melakukan pembinaan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pembinaan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pembinaan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan
HIMA
4. Penanggung Jawab
Tugas dari penanggung jawab adalah :
a. Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Mengkoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan –
aturan khusus pada kegiatan HIMA
c. Menentukan kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
5. Ketua
Tanggung jawab ketua adalah :
a. Bertanggung jawab atas pengembangan dan kemajuan HIMA
b. Bertanggung jawab dalam membuat rencana pengembangan HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan HIMA
d. Bertanggung jawab tentang semua proposal dan laporan kegiatan HIMA
e. Melakukan koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan HIMA
f. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk penanggung jawab
g. Memantau jalannya kegiatan secara kontinyu
6. Wakil ketua
Tanggung jawab wakil ketua adalah :
a. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
b. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
c. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan secara
keseluruhan semua proposal dan laporan yang dilakukan HIMA
d. Bertanngung jawab dalam koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan
HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
7. Sekretaris
Tanggung jawab sekretaris adalah :
a. Bertanggung jawab dalam kegiatan HIMA
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b. Mengarsipkan seluruh surat dan format yang berkaitan dengan kegiatan
HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pembuatan proposal atau laporan yang
diadakan HIMA
d. Membuat berita acara dalam setiap kegiatan yang dilakukan HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
8. Bendahara
Tanggung jawab bendahara adalah :
a. Melaksanakan kegiatan penerima, penyimpanan dan pengeluaran dana
untuk kegiatan HIMA
b. Membuka pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan
yang berlaku
c. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
9. Seksi Penalaran dan keilmuan
Tanggung jawab seksi penalaran dan keilmuan adalah :
a. Mengikuti kegiatan pecan ilmiah mahasiswa
b. Mengikuti kegiatan lomba karya tulis kemahasiswa (LKTM)
c. Mengikuti kegiatan pengembangan kreatifitas mahasiswa (PKM)
d. Mengikuti

kegiatan

mahasiswa

berprestsi

tingkat

Nasional

(MAWAPRES)
e. Mengikuti kegiatan prestasi pemikiran kritis mahasiswa (PPKM)
f. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, seminar dan workshop
10. Seksi Minat dan Bakat
Tanggung jawab seksi minat dan bakat adalah :
a. Mangikuti kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM)
b. mengikuti kegiatan olahraga, kejurda, kejurnas dan pomnas
c. Mengikuti kegiatan seni (paduan suara, teather, dan tari)
d. Mengikuti kegiatan pramuka mahasiswa dan resimen mahasiswa
e. Melaksanakan kegiatan mahasiswa pecinta alam (MAPALA)
f. Melakukan penerbitan kampus
g. Melaksanakan korps sukarela mahasiswa (SAR & PMI)
h. Melaksankan kewirausahaan (PWS)
11. Seksi kesejahteraan
Tanggung jawab seksi kesejahteraan adalah :
a. Melakukan kegiatan mencari mahasiswa yang membutuhkan beasiswa
b. Mengevaluasi kegiatan di asrama mahasiswa
c. Melaksanakan kegiatan di Poliklinik
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d. Melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
12. Seksi kepedulian sosial
Tanggung jawab seksi kepedulian sosial adalah :
a. Melakukan kegiatan pelatihan pendidikan pencegahan penyalahgunaan
narkoba dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS
b. Mengembangkan desa binaan
c. Melaksanakan dialog kemahasiswaan
13. Seksi Dana Usaha
Tanggung jawab seksi dana usaha adalah :
a. Mengevaluasi kegiatan di kantin mahasiswa
b. Melaksanakan koperasi mahasiswa
14. Seksi kerohaniawan
Tanggung jawab seksi kerohaniawan adalah :
a. Melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kerohaniawan
b. Melaksanakan kegiatan paduan suara untuk acara kerohaniawan

C. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dalam masa jabatan HIMA TA 2019/2020 adalah :
1. Pada tanggal 31 Agustus 2018 telah kegiatan pemilihan pengurus HIMA
TA.2019/2020 yang dilaksanakan di Akbid Husada Gemilang Tembilahan.
Pada kegiatan ini terdapat 4 kandidat calon Ketua Cindra Utami Puteri (Tk. II),
Siti Aisyah (Tk. II), Yuliasmi (Tk.I) dan Mega Indra Lestari (Tk.I). Sesuai
dengan kesepakatan dan keputusan maka ketua HIMA adalah Cindra Utami
Puteri.
2. diadakan kegiatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73
dengan tema “Indonesia Kerja Bersama”. Kegiatan apel ini dilaksanakan hari
Jum’at pukul 09.00 WIB s/d selesai untuk kenaikan bendera sedangkan untuk
penurunan bendera pukul 16.00 WIB s/d selesai di Lapangan Gajah Mada
Tembilahan.
3. Pada tanggal 18 Agustus 2018 telah diadakan kegiatan Upacara memperingati
Hari Pramuka ke 57 dengan tema “Pramuka Perekat NKRI”. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari sabtu pukul 08.30 WIB s/d Selesai di Lapangan Gajah
Mada Tembilahan.
4. Pada tanggal 07 September 2018 telah diadakan kegiatan pemilihan pengurus
HIMA TA.2018/2019 yang dilaksanakan di Akbid Husada Gemilang
Tembilahan. Pada kegiatan ini terdapat 3 kandidat calon Ketua Sindy Adelia
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(Tk. II.b), Sri Rahayu (Tk. II.a) dan Putri Rahma Juwita (Tk.I). Sesuai dengan
kesepakatan dan keputusan maka ketua HIMA adalah Sindy Adelia.
5. Pada tanggal 10 September 2018 telah diadakan kegiatan Gema Muharram
memperingati Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1439 H dengan penceramah
oleh DR. H. Mustafa Umar,Lc., MA di Mesjid Al-Huda Tembilahan.
Mahasiswa Akbid ikut serta memeriahkan acara Gema Muharram dengan
mengikuti lomba Salawat Nariyah pada tanggal 15 September 2018 di
Panggung Utama Lapangan Gajah Mada Tembilahan dengan 2 kelompok
peserta perwakilan dari mahasiswa tingkat I.
6. Pada tanggal 10 Oktober 2018 telah diadakan kegiatan giat seminar kesehatan
dan pendidikan dengan tema “ Mendidik Dengan Cinta” oleh D. Seto Mulyadi,
S.Psi., M.Si sebagai psikolog anak dan Duta Vegan Indonesia Chair Of World
Vegan Organization Indonesia dan “Gizi Nabati dan Isi Piringku” Oleh DR.
Drs. Susianto, MKM (Presiden International Vegetarian Union). Pelaksanaan
kegiatan ini di Gedung PSMTI Jl. Pekan Arba Tembilahan Kota.
7. Pada tanggal 18 Oktober 2018 telah diadakan kegiatan Deklarasi Damai
Pemilihan Legislatif, Pemilihan presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019
yang aman, damai dan sejuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaksanaan ini
diadakan di Ruang Bhakti Rekonfu Mapolres Inhil Jl. Gajah Mada No.02
Tembilahan.
8. Pada tanggal 31 Maret 2019 telah diadakan kegiatan memperingati Isra Mi’raj
Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia (IPHI) dengan penceramah oleh Ustadz H. Muhammad Irfan di
Mesjid Al-Huda Jl. Jenderal Sudirman Tembilahan Kota.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang kami berikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
secara umum kegiatan yang telah kami rencanakan bersama seksi-seksi sebagian
besar telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan program yang telah di
rencanakan,namun terdapat beberapa hambatan-hambatan yang tidak begitu berarti
sehinga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sehubungan dengan
kesibukan dalam perkuliahan juga praktik. Terbatasnya dana dan prasarana untuk
menunjang kegiatan yang telah diprogramkan. Kurangnya kordinator antara
bagian-bagian dan pelaksana jurusan.

B. Saran
Melalui laporan ini kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari seluruh
staf dosen di jurusan Kebidanan untuk lancarnya kegiatan HIMA ke depan. kami
mohon bagi bagian kemahasiswaan untuk terus memberikan bimbingan kepada
kami kearah penyempurnaan dan juga melalui kesempatan ini kami mengajak
semua pihak khususnya di Jurusan Kebidanan untuk saling member support. Dan
Turut berpartisipasi dan berperan aktif di dalam memajukan dan mendukung setiap
kegiatan HIMA Jurusan Kebidanan. Sebagai penunjang kegiatan olah raga,
kiranya sarana prasarana tersebut dapat dilengkapi. Tidak lupa pula kami ucapkan
terimakasih kepada seluruh dosen selaku pembimbing kami sehinga dalam
kepengurusan ini kami dapat melaksanakan tugas kami semaksimal mungkin.
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LAPORAN KEGIATAN HIMPUNAN MAHASISWA
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG

BIDANG KEMAHASISWAAN
AKADEMI KEBIDANAN HUSADA GEMILANG
2020/2021

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan
kemahasiswaan dalam organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) TA 2019/2020.
Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh HIMA
selama menjabat menjadi pengurus hima lebih kurang 1 tahun lamanya. Laporan
ini masih banyak kesalahan maupun kesilafan yang telah dilakukan oleh pengurus.
Untuk itu kami sangat harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan laporan dan kegiatan di masa yang akan datang.
Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Tembilahan,

i

September 2020
Pengurus

DAFTAR ISI
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan utama Diploma III Kebidanan yaitu untuk menghasilkan Ahli Madya
Kebidanan Yang professional dengan memiliki ilmu pengetahuan kebidanan,
ketrampilan dasar kebidanan serta perilaku yang sesuai dengan semangat
profesionalisme demi menyongsong perkembangan ilmu dan teknologi di masa
yang akan datang, dan untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka
mengsukseskan kegiatan HIMA di pada Jurusan Kebidanan Husada Gemilang
perlu adanya dukungan dari berbagai pihak juga kerja sama yang baik antara Staf
dosen di jurusan kebidanan dan Mahasiswa jurusan kebidanan. Sehingga akan
Organisasi kemahasiswaan yang mandiri, visible untuk bangkit dan berkreatifitas
serta memiliki hak aspiratif dari mahasiswa jurusan kebidanan.
Mahasiswa selain dipersiapkan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan
sesuai dengan profesinya, mahasiswa juga harus dibekali dengan kemampuan
dalam berorganisasi dengan suatu semangat kepemimpinan/keanggotaan

yang

inisiatif dan kreatif demi memajukan profesinya dikemudian hari, khususnya di
bidang kebidanan.
Atas dasar pemikiran tersebut, Maka Himpunan Mahasiswa (HIMA)
Kebidanan Husada Gemilang Tembilahan berusaha semaksimal mungkin
melaksanakan dan melakukan kegiatan yang telah di tetapkan oleh AKBID
HUSADA GEMILANG TEMBILAHAN maupun kegiatan yang di adakan di
institute perguruan tinggi lainnya. Laporan ini dibuat untuk menggabungkan
seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun ( TA. 2020/2021).
Bersamaan dengan adanya Wabah virus corona (covid-19) yang telah
melanda berbagai negara di dunia, memberikan dampak yang sangat besar
bagi kehidupan, salah satunya bagi lembaga pendidikan (Abidin et al., 2020).
Untuk mengurangi penyebaran virus corona (covid-19) ini, pemerintah
memberlakukan aturan atau larangan adanya kerumunan, pembatasan sosial
(social distancing), menjaga jarak aman (phsical distancing), memakai masker
dan selalu mencuci tangan (Ameli et al., 2020). Proses pembelajaran harus
tetap dilaksanakan meskipun dalam situasi pandemi covid-19, karena
pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan generasi-generasi
unggul yang nantinya akan bersaing di dunia nyata (Anugrahana, 2020)
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Pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang
mengakibatkan seluruh aktivitas masyarakat terhambat dan menjadikan sektor
pendidikan seperti kampus dan sekolah dilaksanakan di rumah masing-masing
dengan metode belajar yang dilakukan saat pembelajaran dari rumah, yaitu
diantaranya pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan metode
pembelajaran yang menggunakan teknologi dan jaringan internet mulai dari
penggunaan Whatsapp, Google Classroom, Zoom, atau aplikasi lainnya.
Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dengan
sistem belajar jarak jauh, sehingga kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tidak
dilakukan secara tatap muka

B.Tujuan
1. Tujuan Umum
Untuk memnuhi kewajiban kepengurusan HIMA di akhir masa tugas serta
melaporkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah di
laksanakan oleh kepengurusan HIMA 2020/2021.
Mengembangkan jiwa, semangat persatuan dan persaudaraan, meningkatkan
kreatifitas mahasiswa jurusan kebidanan baik dalam bidang profesi ataupun
bidang lainya di dalam atau di luar kampus.
2. Tujuan Khusus
a. Melaporkan kegiatan yang telah di laksanakan selama priode 2020/2021.
b. Meminta saran koreksi yang bersifat membangun dari semua pihak yang
tergabung dalam Akbid Husada Gemilang Tembilahan.

C. Manfaat Laporan
Melalui laporan ini kami berharap memperoleh manfaat yang membangun dan
berguna bagi kami selaku pengurus HIMA periode 2020/2021dan bagi seluruh
mahasiswa. Adapun manfaat yang kami peroleh adalah mampu melatih dan
meningkatkan tanggung jawab kami atas kepercayaan yang di berikan oleh
Jurusan Kebidanan Husada Gemilang Tembilahan.
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BAB II
PELAKSANAAN
A. Pengurus
Berdasarkan hasil pemilihan terpilih badan pengurus Himpunan Mahasiswa
(HIMA) periode 2020/2021:
Pelindung

: Yayasan AKBID Husada Gemilang

Penasehat

: Direktur AKBID Husada Gemilang

Penanggung Jawab

: Wadir III Bid. Kemahasiswaan

Pembimbing

: Ana Verena Puspa Rini, MKM

Ketua

: Riza Elfira

Wakil Ketua

: Nia Puspasari

Sekretaris

: Hesti Tamara

Bendahara

: Ajeng Dwi Junita Sari

Seksi-seksi
1. Seksi Penalaran dan Keilmuan
1) Ardila May Risal
2) Nurliza Kurniasih
3) Sri Desmarida
4) Wulan Oktama Zurifa
2. Seksi Minat dan Bakat
1) Khaibah Novia
2) Supiya
3) Siswinda Apdaliya
4) Desi Ariariska
3. Seksi Dana Usaha (Danus)
1) Anisa
2) Erni Aisyah
3) Yuliana
4) Alda Desriani
4. Seksi Kesejahteraan
1) Parmiatun
2) Mardafillah
3) Aldina Ramanda
4) Hesty Afriana
5. Seksi Kerohanian
1) Rabita Ulfa
2) Dewi Haryanti
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3) Dita Afdholiawati
4) Ice Triwahyuni
6. Seksi Kepedulian Sosial
1) Putri Chantika
2) Shella Andriani Safitri
3) Nia Nuradillah
4) Ofia Dinariani
Namun pada kenyataannya, kepengurusan diatas belum berjalan secara
maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama. Hal ini disebabkan beberapa
faktor diantaranya, adanya dualisme jabatan yang dialami oleh pengurus lain,
pengurus lebih konsen pada perkuliahan. Hal ini tentu berdampak pada
kepengurusan HIMA, sehingga mereka kurang dapat memberikan konsentrasi dan
perhatian secara penuh. Selain itu kurangnya pengalaman organisasi dari masingmasing pengurus mengakibatkan kurangnya kemandirian dalam mengemban
tugasnya masing-masing.

B. Tanggung Jawab Pengurus Hima
Himpunan Mahasiswa adalah institusi yang bertugas menjabarkan dan
melaksanakan program kerja yang telah diamanatkan Mahasiswa melalui kongres
mahasiswa. Selain itu Himpunan Mahasiswa (HIMA) sebagai Lembaga
Pemerintahan Mahasiswa (Student Government) ditingkat Jurusan, yang
menggunakan sistem jalur Instruktif- Koordinatif dengan berbagai institusi yang
bernaung di bawah HIMA dengan deskriptif/gambaran tugas dan wewenang
sebagai berikut :
1. Pelindung
Tanggung jawab pelindung adalah :
a. Melindungi setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melindungi aturan – aturan pada kegiata HIMA
c. Melindungi kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
2. Pengawas
Tanggung jawab pengawas adalah :
a. Melakukan pengawasan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pengawasan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan
kegiatan HIMA
3. Pembina
Tanggung jawab Pembina adalah :
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a. Melakukan pembinaan setiap pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Melakukan pembinaan terhadap aturan pada kegiatan HIMA
c. Melakukan pembinaan terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan
HIMA
4. Penanggung Jawab
Tugas dari penanggung jawab adalah :
a. Bertanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan HIMA
b. Mengkoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan –
aturan khusus pada kegiatan HIMA
c. Menentukan kebijakan – kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan HIMA
5. Ketua
Tanggung jawab ketua adalah :
a. Bertanggung jawab atas pengembangan dan kemajuan HIMA
b. Bertanggung jawab dalam membuat rencana pengembangan HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan HIMA
d. Bertanggung jawab tentang semua proposal dan laporan kegiatan HIMA
e. Melakukan koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan HIMA
f. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk penanggung jawab
g. Memantau jalannya kegiatan secara kontinyu
6. Wakil ketua
Tanggung jawab wakil ketua adalah :
a. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
b. Membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan HIMA
c. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan secara
keseluruhan semua proposal dan laporan yang dilakukan HIMA
d. Bertanngung jawab dalam koordinasi pada semua seksi untuk kegiatan
HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
7. Sekretaris
Tanggung jawab sekretaris adalah :
a. Bertanggung jawab dalam kegiatan HIMA
b. Mengarsipkan seluruh surat dan format yang berkaitan dengan kegiatan
HIMA
c. Bertanggung jawab dalam pembuatan proposal atau laporan yang
diadakan HIMA
d. Membuat berita acara dalam setiap kegiatan yang dilakukan HIMA
e. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
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8. Bendahara
Tanggung jawab bendahara adalah :
a. Melaksanakan kegiatan penerima, penyimpanan dan pengeluaran dana
untuk kegiatan HIMA
b. Membuka pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan
yang berlaku
c. Melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua HIMA
9. Seksi Penalaran dan keilmuan
Tanggung jawab seksi penalaran dan keilmuan adalah :
a. Mengikuti kegiatan pecan ilmiah mahasiswa
b. Mengikuti kegiatan lomba karya tulis kemahasiswa (LKTM)
c. Mengikuti kegiatan pengembangan kreatifitas mahasiswa (PKM)
d. Mengikuti

kegiatan

mahasiswa

berprestsi

tingkat

Nasional

(MAWAPRES)
e. Mengikuti kegiatan prestasi pemikiran kritis mahasiswa (PPKM)
f. Mengadakan kegiatan diskusi ilmiah, seminar dan workshop
10. Seksi Minat dan Bakat
Tanggung jawab seksi minat dan bakat adalah :
a. Mangikuti kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM)
b. mengikuti kegiatan olahraga, kejurda, kejurnas dan pomnas
c. Mengikuti kegiatan seni (paduan suara, teather, dan tari)
d. Mengikuti kegiatan pramuka mahasiswa dan resimen mahasiswa
e. Melaksanakan kegiatan mahasiswa pecinta alam (MAPALA)
f. Melakukan penerbitan kampus
g. Melaksanakan korps sukarela mahasiswa (SAR & PMI)
h. Melaksankan kewirausahaan (PWS)
11. Seksi kesejahteraan
Tanggung jawab seksi kesejahteraan adalah :
a. Melakukan kegiatan mencari mahasiswa yang membutuhkan beasiswa
b. Mengevaluasi kegiatan di asrama mahasiswa
c. Melaksanakan kegiatan di Poliklinik
d. Melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
12. Seksi kepedulian sosial
Tanggung jawab seksi kepedulian sosial adalah :
a. Melakukan kegiatan pelatihan pendidikan pencegahan penyalahgunaan
narkoba dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS
b. Mengembangkan desa binaan
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c. Melaksanakan dialog kemahasiswaan
13. Seksi Dana Usaha
Tanggung jawab seksi dana usaha adalah :
a. Mengevaluasi kegiatan di kantin mahasiswa
b. Melaksanakan koperasi mahasiswa
14. Seksi kerohaniawan
Tanggung jawab seksi kerohaniawan adalah :
a. Melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kerohaniawan
b. Melaksanakan kegiatan paduan suara untuk acara kerohaniawan

C. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan dalam masa jabatan HIMA TA 2020/2021 adalah :
Pada tanggal 10 September 2019 telah kegiatan pemilihan pengurus HIMA TA.
2020/2021 yang dilaksanakan secara daring (Online) dengan nama ketua Riza Elfir
Wakil Ketua Nia Puspasari.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang kami berikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
secara umum kegiatan yang telah kami rencanakan bersama seksi-seksi sebagian
besar telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan program yang telah di
rencanakan,namun terdapat beberapa hambatan-hambatan yang tidak begitu berarti
sehinga ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sehubungan dengan
pandemic covid 19.

B. Saran
Melalui laporan ini kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari seluruh
staf dosen di jurusan Kebidanan untuk lancarnya kegiatan HIMA ke depan. kami
mohon bagi bagian kemahasiswaan untuk terus memberikan bimbingan kepada
kami kearah penyempurnaan dan juga melalui kesempatan ini kami mengajak
semua pihak khususnya di Jurusan Kebidanan untuk saling member support. Dan
Turut berpartisipasi dan berperan aktif di dalam memajukan dan mendukung setiap
kegiatan HIMA Jurusan Kebidanan. Sebagai penunjang kegiatan olah raga,
kiranya sarana prasarana tersebut dapat dilengkapi. Tidak lupa pula kami ucapkan
terimakasih kepada seluruh dosen selaku pembimbing kami sehinga dalam
kepengurusan ini kami dapat melaksanakan tugas kami semaksimal mungkin.
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