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TATA TERTIB PRAKTEK PROFESI 

 

I. Ruang Lingkup 

Proses Penentuan Tata tertib praktek profesi bagi 

mahasiswa 

II. Prinsip 

Tata tertib praktek profesi ditentukan oleh bagian 

praktek profesi 

III. Cara Keja 

1) Pakaian Seragam 

 Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian 

seragam yang telah ditentukan institusi yaitu 

putih-putih (kombinasi merah muda), bawah 

celana panjang atau rok putih, sepatu putih tidak 

bersuara, kerudung/cap putih, lengkap tanda 

pengenal. Di kamar bersalin menggunakan baju 

khusus. 

2) Kelengkapan Praktik 

a. Setiap mahasiswa membawa perlengkapan 

praktek bidan (bidan kit). 

b. Membawa buku tulis, alat tulis dan buku log 

untuk menulis kegiatan harian selama di 

ruangan. 

 

 



 

3) Kehadiran (presensi) 

Setiap mahasiswa wajib memenuhi kehadiran 

100% pada seluruh siklus profesi. 

4) Ijin/ketidakhadiran 

• Ijin bisa dilakukan jika ada kepentingan yang 

tidak bisa diitinggalkan, diketahui langsung oleh 

pembimbing lahan dan institusi (maksimal 3 

hari).  

• Ijin harus disampaikan pada pembimbing lahan, 

pembimbing institusi dan koordinator profesi 

program studi kebidanan.  

• Bagi mahasiswa yang  ijin>3hari wajib 

diketahui oleh koordinator besar profesi. Secara 

keseluruhan ijin maksimal 6 hari dengan 

ketentuan penggantian.  

• Ketidakhadiran >6 hari mahasiswa dinyatakan 

mengundurkan diri dari siklus yang sedang 

dijalani. 

5) Penggantian Praktik / Dinas Pengganti 

 Mahasiswa wajib mengganti ijin yang telah 

dilakukan dengan jumlah hari yang sama dan 

tempat dinas yang sama. Mengganti 2x jumlah 

hari ijin jika tidak diketahui pembimbing institusi 

serta lahan dan jika ijin diluar ijin yang 

dipertimbangkan. Mahasiswa wajib mengganti hari 



 

ijin diluar jadwal praktek yang sedang berlangsung 

dan tidak diperkenankan dalam sehari 2 shift. 

6) Keterlambatan  

Mahasiswa wajib datang dan pulang pada jam 

shift tepat waktu yaitu : 

• Pagi : jam 07.00-14.00 

• Sore : jam 14.00-21.00 

• Malam : jam 21.00-07.00 

Keterlambatan datang 15-30 menit mahasiswa 

menambah jam praktek sesuai keterlambatan, jika 

terlambat >30 menit mahasiswa dianggap tidak 

masuk pada hari tersebut. 

 

SANKSI 

Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti 

kegiatan profesi baik sengaja atau tidak sengaja. 

Bentuk sanksi  

• Ringan,  berupa teguran lisan dari pembimbing 

institusi/lahan dengan bukti teguran tertulis  pada buku 

panduan. 

• Sedang, berupa surat pernyataan dari mahasiswa yang 

diketahui oleh pembimbing, KPS/SPS. 

• Berat, berupa pernyataan tidak lulus pada stase yang 

bersangkutan. 



 

• Berat sekali, yaitu diberhentikan sementara berdasarkan 

SK Dekan sampai dengan masalah terselesaikan. 

Kategori sanksi : 

• Ringan , jika pelanggaran terhadap tata tertib terjadi 

1-2 kali 

• Sedang, jika pelanggaran terhadap tata tertib terjadi 

3-4 kali 

• Berat, jika pelanggaran terhadap tata tertib terjadi 5-6 

kali 

• Berat sekali, jika pelanggaran >6 kali 

 

KETENTUAN LAIN 

• Mahasiswa wajib mengikuti seluruh ketentuan tata 

tertib 

• Mahasiswa wajib mengisi presensi, buku panduan dan 

seluruh program yang dijalankan 

• Mahasiswa wajib mengumpulkan seluruh buku yang 

telah diisi setiap pergantian siklus/bagian yang 

diketahui pembimbing 

• Ketentuan lain yang belum termasuk di dalam 

peraturan ini akan diselesaikan berdasarkan keputusan 

yang akan datang 

 

 

 



 

Keterangan jenis ijin yang dipertimbangkan : 

• Keluarga meninggal dunia 

• Sakit (ditunjukkan dengan surat dokter instansi 

pemerintah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALUR TATA TERTIB PRAKTEK PROFESI 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tim Penyusun 

1. Tri Novi Kurnia Wardani 

 
 

Mengetahui jadwal praktek profesi 
(lokasi/ruang, waktu) 

Datang sesuai dengan  
shift jaga 

Mengisi daftar hadir 
(tidak boleh diwakilkan) 

Mematuhi 
Peraturan 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

Mahasiswa 


