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Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) 

Semarang merupakan Perguruan Tinggi yang fokus pada pendidikan tenaga 

kesehatan jalur vokasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa Pendidikan 

vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa 

untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 

Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, dapat dikembangkan 

oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan. 

Untuk program Profesi sendiri, menurut undang-undang tersebut merupakan 

pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau 

sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan 

yang diperlukan dalam dunia kerja. Selain itu dalam pasal 59 ayat 5 Undang Undang 

tersebut juga disebutkan bahwa Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan 

dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan 

pendidikan profesi.  

Pada tahun 2016, Poltekkes Kemenkes Semarang diberikan ijin untuk 

menyelenggarakan Program Studi Profesi Bidan, sesuai dengan Surat Keputusan 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 451/KPT/I/2016, tanggal 1 

Nopember 2016, tentang Pembukaan Program Studi Bidan Program Profesi pada 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Kota Semarang. 

Pendidikan Profesi Bidan merupakan pendidikan  yang mempersiapkan 

lulusan menguasai kompetensi yang dipersyaratkan sesuai sebagai seorang bidan 

ahli profesional, bekerja secara mandiri, mampu mengembangkan diri dan beretika. 

Kemajuan  ilmu pengetahuan, teknologi  serta tuntutan masyarakat yang  semakin 

kritis terhadap pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan memberikan 

konsekuensi kepada lulusan pendidikan bidan untuk meningkatkan hard skill, soft 
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skill dan pengetahuannya serta bertindak  sesuai kompetensi dan kewenangannya. 

Tujuan Program Pendidikan Profesi Bidan adalah untuk menghasilkan Profesi 

Bidan yang kompeten dan profesional sebagai pemberi asuhan kebidanan (care 

provider), komunikator (communicator), pengambil keputusan (decision maker), 

penggerak dan pemberdaya masyarakat (community leader), pengelola pelayanan 

kebidanan (manager) serta peneliti (reseacher), yang bermoral tinggi dan 

berkepribadian luhur. 

Secara khusus, tujuan program Pendidikan Profesi Bidan Poltekkes 

Kemenkes Semarang adalah : 

Bahwa setiap lulusan dari Pendidikan Profesi Bidan dikualifikasikan dalam kelompok 

bidang keahlian profesi spesifik (level 7) yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut: 

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk pekerjaan spesifik profesi bidan 

dan memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi kerja 

profesi bidan. 

2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan 

profesi bidan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif. 

3. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argument atau karya inovasi yang 

bermanfaat bagi pengembangan profesi bidan dan kewirausahaan, yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat 

terutama masyarakat profesi bidan. 

4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan 

yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh 

sejawat. 

5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui 

pelatihan dan pengalaman kerja. 

6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program 

strategis organisasi. 

7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang 

profesi bidan. 

8. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan 

masalah pekerjaan bidang profesi bidan. 

9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat 

profesi bidan dan kliennya. 
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10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan 

kode etik profesi bidan. 

11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 

12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional 

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi bidan atau pengembangan 

kebijakan nasional pada bidang profesi bidan. 

13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan 

menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil 

kerja profesi bidan. 

 

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI 

Persyaratan peserta seleksi program pendidikan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes 

Semarang adalah telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana 

akademik/Sarjana Terapan Kebidanan (sesuai ketentuan yang berlaku) 

 

LAMA PENDIDIKAN DAN BEBAN SKS 

Program pendidikan Profesi Bidan diselenggarakan dengan beban waktu selama 1 

tahun ( 2 semester ) dan paling lama 3 tahun akademik, dengan beban sks 

sebanyak 24 sks dengan metode pembelajaran teori, seminar, praktika laboratorium 

dan praktika di lahan praktik. Penyelenggaraan program mengacu pada 

Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi.  

 

METODE PERKULIAHAN 

Metode Perkuliahan menggunakan diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, 

pembelajaran kolaboratif, kooperatif, berbasis proyek, berbasis masalah oleh dosen 

dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 Kebidanan atau S2 Kesehatan yang 

relevan dengan program studi (Bidan, Sp.OG, Sp.A), dengan pengalaman kerja 

minimal 2 tahun. Proses perkuliahan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, 

response dan tutorial, seminar, praktikum . Pendekatan perkuliahan tersebut 

diharapkan mampu menghasilkan tenaga Profesi Bidan yang kompeten dan mampu 

mengaplikasikan dalam penelitian, perancangan, pengembangan dan pengabdian 

dalam pelayanan kebidanan 
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WAKTU PERKULIAHAN 

1. Pembelajaran teori dan laborat akan dilaksanakan hari selasa sampai dengan 

jumat jam 15.00 – 21.00 

2. Pembelajaran praktek menyesuaikan jadual/kegiatan lahan 

 

BIAYA DAN TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Peserta melakukan pendaftaran secara online melalui laman : 

www.sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id 

2. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi form pendaftaran (online) secara 

lengkap dan benar  

3. Mekanisme Pendaftaran : 

a. Mengisi Formulir Pendaftaran dan membuat password untuk masuk ke dalam 

aplikasi Sipenmaru serta mengupload Pas Foto terbaru (hitam putih) 

maksimal ukuran 300 KB (Kilo Byte). 

b. Pendaftar akan mendapat nomor kode booking dan nomor kode pembayaran. 

c. Pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran di Bank BNI dengan 

menunjukkan kode booking dan kode pembayaran. Bank BNI akan 

memberikan bukti pembayaran yang di dalamnya terdapat PIN untuk aktivasi 

login pendaftar. 

d. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 750.000,(Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 

RI Nomor 18/ PMK.05/ 2016).  

e. Pendaftar melakukan aktivasi, dengan memasukkan kode booking dan PIN 

aktivasi kemudian login pendaftaran  

f. Melakukan pencetakkan berkas–berkas pendaftaran  

4. Kelengkapan berkas yang harus dipersiapkan saat pendaftaran Online : 

a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

b. Foto Copy Ijazah 

c. Foto Copy Transkrip 

d. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah 

5. Kelengkapan berkas pendaftaran dan lampiran yang wajib dibawa dan 

diserahkan ke Panitia pada saat Tes Seleksi adalah sebagai berikut : 

a. Print Out Berkas Pendaftaran Online 

b. Foto copy ijazah disertai transkrip akademik yang telah dilegalisir 
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c. Surat Keterangan kesanggupan membayar biaya studi selama pendidikan  

(bermaterai 6000) 

d. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah 

e. Surat Rekomendasi dari 2 orang/pihak yang mengakui kemampuan akademik 

calon mahasiswa 

f. Surat Ijin atasan bagi yang telah bekerja 

g. Daftar riwayat hidup 

h. Surat pernyataan kesanggupan mentaati aturan yang berlaku 

i. Bukti pembayaran biaya pendaftaran 

j. Format point c,e,f,h dapat diunduh di laman: www.sipenmaru.poltekkes-

smg.ac.id 

 

Setelah melakukan aktivasi 

6. Semua berkas masing-masing peserta dimasukkan ke dalam stofmap. 

7. Pada halaman depan stofmap ditempelkan form check list persyaratan.  

 

SELEKSI 

Materi seleksi meliputi :  

1. Tes potensi akademik,  

2. Tes substansi keilmuan  

3. Wawancara   
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BIAYA PENDIDIKAN 

I. Biaya setiap semester : 

(Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 18/ PMK.05/ 2016) 

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)   : Rp. 8.250.000 

II. Biaya yang dibayarkan sekali selama pendidikan : 

1. Biaya Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)  : Rp. 1.250.000 

2. Jas Almamater, Kaos, dan topi     : Rp.    350.000 

III. Biaya Tambahan 

Iuran Organisasi Mahasiswa (Setahun sekali)   : Rp.    240.000 

 

 

Ketentuan : 

a. Biaya nomor I dan II dibayarkan dengan system SPC Online Bank BNI 

b. Iuran Organisasi Mahasiswa dibayarkan ke Bendahara BEM melalui transfer di 
Kantor Bank BNI di seluruh wilayah Indonesia ke : Rekening No 0467036071 
a.n KBM ( Keluarga Besar Mahasiswa )  
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KALENDER SIPENMARU  

 

NO RINCIAN KEGIATAN TANGGAL 

1. Pendaftaran 23 Januari - 7 Februari 2017 

2. Seleksi administrasi 8 - 10 Februari 2017 

3. Uji Tulis 14 Februari 2017 

4. Tes Potensi Akademik & 

Wawancara 

15 Februari 2017 

5. Pengumuman hasil ujian seleksi 20 Februari 2017 

6. Registrasi calon peserta didik 21 - 24 Februari 2017 

7. Out Bound 25 Februari 2017 

8. PPSM 27 - 28 Februari 2017 

9. Awal perkuliahan 6  Maret 2017 
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ALUR TATA CARA PENDAFTARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Peserta mengakses laman : 
http://sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id.  
Pilih menu Pendaftaran, kemudian pilih 
pendaftaran Jalur Program Program 
Pendidikan Profesi Bidan, kemudian 
mengisikan biodata lengkap, mengupload 
foto untuk mendapatkan kode booking 
dan kode pembayaran 

- buat kata sandi (catatlah kata sandi 
tersebut) 

 

mulai 

Peserta Mengikuti kegiatan Tahap–tahap 
selanjutnya sesuai dengan Jadwal 
Kegiatan Sipenmaru  
 

Masukkan semua berkas pendaftaran ke 
dalam Stopmap, kemudian berkas 
dibawa saat Tes Tertulis 
 

- Peserta kembali mengakses laman :  
http://sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id 
untuk melakukan aktivasi 
pendaftaran dengan memasukkan 
PIN dari Bank, kemudian login 
pendaftaran  

- Cetak semua berkas pendaftaran 
 

- Peserta Melakukan Pembayaran ke 
Bank BNI dengan membawa kode 
booking dan kode pembayaran 

- Biaya pendaftaran yang dibayarkan 
sebesar Rp 750.000 (Sistem SPC 
Online) 

- Peserta mendapatkan Slip 
Pembayaran dan PIN untuk Aktivasi. 

- Slip Pembayaran dari Bank harus 
dilampirkan beserta berkas 
pendaftaran lainnya ke Panitia 
Sipenmaru. 

 

Selesai 



Panduan Sipenmaru Prodi Profesi Bidan Poltekkes Semarang TA 2017/2018 
 

9 

PENGUMUMAN KELULUSAN DAN REGISTRASI 

Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman : sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id 

dan pada papan pengumuman di Jurusan Kebidanan Kampus 1 Politeknik 

Kesehatan Semarang (Jl. Tirto Agung, Pedalangan Banyumanik, Semarang). 

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan Registrasi 

Administrasi dan Registrasi Akademik. 

2. Registrasi, bertempat di Kantor Direktorat Politeknik Kesehatan Semarang 

Jalan Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang pada hari dan jam 

kerja sesuai jadwal yang ditentukan. 

3. Peserta yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan 

dinyatakan gugur 

 

KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Berkas pendaftaran peserta seleksi Program pendidikan Profesi Bidan 

menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali. 

2. Semua biaya yang telah dibayarkan ke Politeknik Kesehatan Semarang tidak 

dapat ditarik kembali.  

3. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan 

Semarang Program Pendidikan Profesi Bidan adalah final dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

PENUTUP 

Informasi terkait  Program pendidikan Profesi Bidan telah tersedia dan dapat diakses 

melalui laman: sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id. Hal-hal yang belum jelas dapat 

dilihat melalui laman tersebut pada menu FAQ (Frequently Ask Question), atau 

melalui telepon: 024-7460274 (ext. 102 dan 302). 

Semarang,          Januari 2017 

Direktur, 

 

 

Sugiyanto, S.Pd. M. App. Sc 
NIP. 19660722 198903 1 002 


