
1 

 

 

BULETIN  

HIMA-KM SARJANA DAN 

PROFESI BIDAN 2019 

 
Asal Mula Program Studi 

Sarjana dan Profesi Bidan 

STIKes Jenderal Achmad Yani 

Cimahi  Oleh : Indria Astuti, 

SST., M. Keb (Ketua Program 

Studi) 

 

ARTIKEL : 

MANFAAT INFUSED WATER 

POSISI DUDUK IBU HAMIL 

MEMPENGARUHI 
KESEHATAN BAYI 

RUBRIK: 

KEGIATAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT HIMA-KM 

SARJANA DAN PROFESI 

BIDAN   

 

 

HIMPUNAN MAHASIWA 

PROGRAM STUDI 

SARJANA DAN PROFESI 

BIDAN 

 

 

“GET THE INFORMATION 

THAT YOU NEED” 
VOL.1, NO.1

 B U L E T I N 
M I L E A  

                                            Milenial Midwifery 

Media Literasi, Inspiratif, Terkini Dan Aktual 

   

                        A R T I K E L                           W A R T A                       O P I N I 



1 

 

  

 

Pelindung 
Ketua  
STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

 

Pengarah 
Wakil Ketua 1 
Wakil Ketua II 
Wakil Ketua III 
STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

 

Penanggungjawab 
Indria Astuti, M. Keb  

Rani Sumarni, M. Keb 

Fitri Nurhayati.,M.Keb 

 

Pemimpin Redaksi 
Nanda Humairoh Hasna 

 

Wakil Redaksi 
Juwitasari 

 

Reporter 
Agnes Salsabilla 

Dini Meilani Herveri 

Anna Noviana Wiwatri 

Sifani Anggiani 

 

Designer 
Allentia Tiery Reyanda 
Shafa Mufidah 

Apolonia Laratmase 

Deliani Ramadhanti 

 

Editor 
Safira Nur Ardillah 

Faira Rhamaidha 

Nita Puspita Nur Hadiati 

Siti Nur Azizah 

Novianti 

Anisa Kurnia Ramdhini 

 

Distributor 
Nadianty Anggraeni 

Devilia Dwi Pratanti 

Errika Bellinda Prastiani 
Indah Putri Lorenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim  

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpah 

rahmat dan karunia-Nya Alhamdulillah Buletin Hima-KM Sarjana 

Dan Profesi Bidan edisi pertama ini telah terselesaikan. Pada kali ini 

kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu penyusunan buletin yang kami beri nama MILEA (Media 

Literasi, Inspiratif, Terkini Dan Aktual).  

Dalam buletin edisi pertama yang terbit pada tanggal 24 

Oktober 2019 ini, kami mengulas profil prodi Sarjana Dan Profesi 

Bidan serta kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dosen dan 

mahasiswa. Buletin ini menyajikan artikel, opini dan rubrik kegiatan 

Hima-KM Sarjana Dan Profesi Bidan tahun 2018-2019. Artikel untuk 

pembaca adalah sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam 

mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Berfikir sistematis serta 

berbahasa secara tertib dan teratur.  

 Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Selamat Membaca.. 

 

 

Wassalamualaikum wr.wb 

 

Pimpinan Redaksi 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb...  

Puji Syukur kami panjatkan  kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KarunianNya, 

Alhamdulillah dengan penuh rasa bangga Kami mengucapkan selamat atas tersusunnya Buletin perdana “MILEA” 

(media literasi terkini dan aktual) dari HIMA-KM SARJANA DAN PROFESI BIDAN, Prodi Sarjana dan Profesi Bidan 

Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi. 

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan pimpinan beserta jajaran Stikes Jenderal Achmad Yani 

Cimahi, kepada mahasiswa angkatan pertama sekaligus sebagai tim redaksi yang telah bekerja keras dalam 

penyusunan buletin, kepada dosen  prodi dan semua pihak yang telah terlibat dalam mendukung  dan mendampingi 

penyusunan Buletin ini.  Saya berharap buletin ini mampu berkembang dengan memiliki kreatifitas dan melahirkan 

inovasi baru yang lebih dari sebelumnya agar tetap jaya  dan selalu ada sebagai icon yang terus membanggakan bagi 

Perguruan Tinggi Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi. 

Sebuah harapan Kami, semoga dengan lahirnya buletin “MILEA” ini menjadi sarana komunikasi, sumber 

informasi, dan peningkatan budaya literasi yang bertujuan membiasakan dan memotivasi mahasiswa/siswi 

menumbuhkan budaya membaca dan merangsang budaya menulis, guna mengungkapkan ide keratif dan inovatif anak 

bangsa dimasa depan. Melalui buletin ini mahasiswi dan civitas akademika diberi kesempatan untuk menuangkan 

pemikiran ataupun ide kreatif dalam bentuk opini, artikel , cerpen, pantun, puisi dan berbagai aktivitas kegiatan 

mahasiswa maupun dosen. 

Salam Semangat selalu “The more you give, the more you will get”. 

 

Wassalam wr wb  

 

 

Ka Prodi Sarjana & Bidan Profesi  
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ASAL MULA PROGRAM STUDI 

SARJANA DAN PROFESI BIDAN  

DI STIKES JENDERAL ACHMAD 

YANI CIMAHI 
Ketua Prodi S1-Kebidanan : Ibu Indria Astuti, M.Keb 

 

Pendirian program studi Sarjana dan Profesi Bidan  (S-1)  

 

Pendirian Program Studi Kebidanan di STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi berawal dari Program 

Studi Kebidanan (D-III) yang operasionalnya dimulai pada tahun 2002. Berjalannya waktu, pada tahun 2007 

STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi mendirikan program studi (D-IV) pendidik dikarenakan adanya 

kebijakan untuk peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berbagai dinamika adanya 

perkembangan pendidikan kebidanan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan maupun kebutuhan 

dari stakeholder maka disepakati adanya pendirian program studi baru yaitu Program Studi Sarjana Bidan. 

Pada tahun 2013 dibentuklah Tim Pendiri Program Studi Sarjana Bidan di lingkup institusi STIKes Achmad 

Yani Cimahi. Tim pendiri yang merupakan dosen kebidanan mulai bertugas melaksanakan lokakarya 

pertama yang bertugas merumuskan visi, misi, kurikulum, menyusun profil lulusan, menentukan Learning 

Outcome dan bahan kajian.  

Tahun 2015 STIKes Jenderal Achmad Yani tidak menerima mahasiswa program studi (D-IV) didasarkan 

pada regulasi dan kebijakan mengenai pengembangan pendidikan kebidanan di Indonesia.  Pada tahun 2017 

Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi  yang diwakili oleh asesor nasional melakukan visitasi untuk 

memotret dan menilai terkait pengajuan program studi Sarjana Bidan.  

 Alhamdulilah pada bulan Agustus 2017 pada minggu pertama keluar izin operasional penyelengaraan 

pendidikan Sarjana Bidan (S-1). Sebelumnya Tim Pendiri di tahun yang sama melaksanakan workshop 

pengembangan kurikulum, dan pendampingan implementasi di Program Studi Sarjana Bidan (S-1) oleh 

Fakultas Kedokteran Universitas Achmad Yani Cimahi.   
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Peran tingkat institusi begitu besar dalam mendukung program 

studi baru, khususnya program-program yang berkaitan dengan 

pengembangan program studi mengenai pengembangan sumber 

daya manusia, kurikulum, metode pembelajaran, serta kerjasama 

lintas sektor demi tercapainya suatu proses pembelajaran. Unit 

kerja tingkat institusi 

memiliki tim yang 

bertanggung jawab 

sehingga diharapkan 

senantiasa membantu 

program studi dalam 

mendukung 

pencapaian visi 

program studi. 

 

Tantangan dalam pengelolaan 

program studi adalah menghasilkan 

lulusan yang professional dan 

berkualitas sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Keunggulan 

program studi terlihat dari visi 

“Mewujudkan Profesional bidan yang 

mempunyai kemampuan holistic care 

berorientasi pada Perempuan dan 

Keluarga dalam skala global tahun 2032. Dan pada saat proses rekruitment mahasiswa baru dengan syarat 

sebagai berikut, berlatar belakang SMU jurusan IPA.   

 

Proses Pembelajaran Program Sarjana Bidan  

STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi merupakan institusi pertama di Jawa Barat yang mendapatkan ijin 

pendirian tahun 2017. Dalam upaya mewujudkan visi program studi, maka program studi melakukan berbagai inovasi 

dalam implementasi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara integrasi. Gambaran kurikulum Prodi Sarjana dan 

Profesi Bidan terdiri dari 148 SKS tahap sarjana dan 36 SKS tahap profesi. Pada tahap sarjana mahasiswa harus 

menempuh dengan jumlah 18 tema , tiga mata kuliah penciri dan mata kuliah pilihan. Pada tahap profesi sebanyak 12 

stase. Pembelajaran Program Studi Sarjana Bidan menggunakan sistem Tema berdasarkan spiral curriculum dengan 
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pola SPICES (Student, Centered, Problem Based, Integrated, Community Based, Elecctive, Systematic), sehingga 

terdapat peran aktif mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.  

Dosen berperan sebagai 

fasilitator, motivator dan evaluator 

dengan menyediakan beberapa 

strategi belajar. Mahasiswa bersama 

dosen berperan untuk memilih, 

menemukan menyusun 

pengetahuan serta cara 

mengembangkan keterampilannya. Dalam mencapai proses pembelajaran pada mahasiswa pengintegrasian 

teori dan praktik sebagaimana rumusan dari capaian pembelajaran dan Profil lulusan bidan, memungkinkan 

mahasiswa mengintegrasikan pembelajaran dalam  kelas dan laboratorium dengan praktik belajar lapangan, 

pengintegrasian ini akan lebih memungkinkan penumbuhan tanggung jawab.   

Proses pembelajaran dapat dilakukan di kelas, laboratorium, dan klinik. Metode pembelajaran teori di 

program sarjana akademik dapat berupa kuliah tatap muka/ceramah, seminar, problem based learning, 

tutorial (individu/kelompok), small group discusión,diskusi kelompok, studi kasus/ case study, penugasan 

individu terstruktur, pembelajaran berbasis proyek/ Project based learning dan belajar mandiri. Metode 

pembelajaran praktikum di program sarjana akademik dapat berupa: praktikum di laboratorium, role play 

dan simulasi, praktik klinik, clinical visit dan observasi, serta reflective learning dan reflectif practise atau 

metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian kompetensi lulusan. 

Metode pembelajaran pada profesi berupa praktik klinik, pembelajaran reflektif dan laporan kasus. Bentuk 

Metode Pembelajaran yang diterapkan:  

1. Problem Based Learning 

2. Case Based Learning 

3. Reflective Learning 
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4. Tutorial 

5. Diskusi Pleno 

6. Kuliah Pengantar 

7. Small Group Discussion  
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8. Project Based Learning 

 
9. Praktikum  

Praktikum yang berkerja sama dengan FK Unjani 
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10. Praktik Klinik 

11. Belajar Mandiri 

 

Evaluasi pembelajaran di lab bio kimia yang digunakan meliputi paper submission dengan jumlah kata 

yang ditentukan , written essay (studi kasus), presentasi, simulasi, refleksi, dan OSCE. Mekanisme 

pelaksanaan program evaluasi melalui : 

a. Evaluasi pada proses pembelajaran 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahnnya sehingga dapat melakukan 

perbaikan, dilaksanakan terintegrasi dengan proses pembelajaran, baik mellaui pembelajaran teori maupun 

skills dapat dilakukan oleh dosen pada saat pelaksanaan kuliah, seminar, diskusi kelompok, atau oleh tutor 

pada saat pelaksanaan tutor. 

 

 
b. Evaluasi setelah pembelajaran 
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Bentuk ujian sumatif dilakukan melalui beberapa metode evaluasi melalui : 

1. MCQ (Multiple Choice Question) 

2. SOCA (Student Oral Case Analysis) 

3. OSCE (Objective Structured Clinical Examination) 

4. Ujian mata kuliah Asuhan Kebidanan 

5. Ujian Skripsi 

 

Pesan yang disampaikan berkenaan dengan visi program studi Sarjana Bidan yaitu, menjadikan 

professional bidan yang unggul dalam kemampuan holistic care pada perempuan dan keluarga salah satunya 

keunggulan global. Pesan tersebut diantaranya adalah pertama, kalian harus belajar dan belajar terus, bukan 

dari dosen saja tetapi sesama teman ataupun lingkungan, karena yang dipelajari oleh bidan itu unik jadi 

harus memahami. Kedua, yaitu jujur dan bertanggung jawab serta memperdalam pemahaman. Ketiga, 

jagalah almamater tercinta ini dengan sepenuh hati, jadilah mahasiswa teladan dan tetap semangat menuntut 

ilmu. 

“Bunga diesok hari adalah benih hari ini, dan hasil diesok hari adalah pemikiran hari ini.” 
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Merantau Untuk 

Mengemban Ilmu 
 

 
 

Oleh : Apolonia Laratmase 

 

Perkenalkan, nama saya Apolonia Larasati 

Laratmase, saya berasal dari Maluku Tenggara 

Barat tepatnya di kepulauan Tanimbar Selatan. 

Disini saya sebagai mahasiswa Sarjana Kebidanan 

dan Profesi di Stikes Jenderal Achmad Yani 

Cimahi, saya salah satu yang merasa sangat 

beruntung bisa lolos di jurusan ini. Jurusan 

pertama dan satu-satunya di Jawa Barat serta 

banyak yang ingin masuk dijurusan ini tapi 

terbatas atau limited edition, didalam Angkatan 

pertama ini terdapat 20 mahasiswi yang cantik-

cantik.  

Saya bangga bisa berkuliah di STIKes 

Jenderal Achmad Yani Cimahi, yang 

memperkenalkan saya dengan mutu pendidikan 

yang berkualitas. Saya mendapatkan ilmu dari 

dosen baik dalam maupun luar institusi STIKes 

Achmad Yani Cimahi. Dosen dalam yg 

berkarakter yang luar biasa aktif di organisasi 

profesi, asosiasi pendidikan tinggi dan asessor 

nasional. Dosen luar institusi diantaranya berasal 

dari instansi Dinas Kesehatan baik Provinsi, 

kabupaten dan kota setempat, DP2KBP3A (Dinas 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak), Puskesmas, BKKBN Provinsi Jawa Barat, 

dan Dosen Kepakaran berasal dari institusi lain 

seperti UNPAD, UNJANI, POLBAN. Dekat 

dengan para dosen dan teman – teman mahasiswi 

yang saling menghargai. Di dalam S1 Kebidanan 

terdapat metode pembelajaran seperti tutorial, 

reflective learning, clinical skill laboratorium, 

Diskusi kelompok, praktikum, dan observasi 

lapangan yang mendukung pencapaian 

pembelajaran dari S1 Kebidanan ini.  

Setiap metode pembelajaran yang saya 

dapatkan sangatlah bermanfaat khususnya metode 

pembelajaran tutorial yang mengklarifikasi istilah 

sesuai topik yang belum diketahui dalam skenario, 

mendefinisikan masalah berdasarkan skenario, 

pada bagian ini saya dan teman-teman dapat 

menyampaikan pendapat sesuai pandangan 

masing-masing setelah itu mendiskusikan masalah 

pada topik tersubut dan pada akhirnya dapat 

dirumuskan , dan membuat laporan yang terdapat 

di topik tutorial.  

Setiap pengalaman yang saya dapatkan 

dalam S1 Kebidanan mendapatkan motivasi agar 

tetap semangat berkuliah biarpun jauh dari orang 

tua maupun sanak keluarga, walau kadang asa 

merenggut rasa yang ditahan dan berkenala di 

ujung kerinduan. Semua itu demi orang tua, sanak 

saudara yang jauh disana. Saya merasa sangat 

diberkati bisa berada di Stikes Jenderal Achmad 

Yani ini karena sudah memberikan saya 

pengalaman berorganisasi maupun pengalaman di 

akademik. Kelak jika saya telah menyelesaikan 

Kuliah dan menjadi seorang bidan, saya tidak 

akan pernah lupa apa yang telah saya terima dari 

kampus tercinta ini. Sekian cerita singkat dari 

seorang anak rantau yang merantau di tanah Jawa. 

Beta Cinta Kebidanan.   
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…………………………………        

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : Allentia Tieri Reyanda 

 

Nama saya Allentia Tiery Reyanda. Asal 

sekolah saya dari MAN Cimahi, saya bertempat 

tinggal di Batujajar kp.Haurngambang, saya anak 

pertama dari 2 bersaudara, agama saya Islam, cita-

cita saya ya… sudah jelas ingin menjadi seorang 

Bidan. Saya memiliki motto hidup “Tidak ada 

kata menyerah dalam mencari ilmu”. 

Alasan saya masuk Kebidanan di STIKes 

Achmad Yani Cimahi itu awalnya saya mencoba-

coba ke Universitas lain di Semarang dan hasilnya 

diterima, tetapi karena saya yang jarang banget 

jauh dari orang tua akhirnya saya kembali ke 

rumah lalu saya daftar ke S1-Kebidanan di 

STIKes Achmad Yani Cimahi ini, karena saya 

pikir jika masuk stikes ini saya akan lebih disiplin 

dan kebetulan di Cimahi S1-Kebidanan baru ada 

di STIKes Achmad Yani Cimahi,Saya tau info ini 

dari teman saya. 

Saya jadi tau ternyata menjadi Bidan itu 

sangat-sangat luar biasa, saya jadi lebih semangat 

mengejar studi ini dan saya jadi tau kebidanan itu 

tidak hanya mempelajari organ reproduksi wanita, 

tetapi di S1-Kebidanan dapat mempelajari proses 

fisiologi kesehatan reproduksi wanita.  

 Saya menjadi orang yang disiplin insyaallah, 

saya sudah bisa menerapkan 5S yaitu senyum, 

salam, sapa, sopan, santun. Saya lebih giat belajar 

dan serius, pencapaian yang saya inginkan saat 

melihat organ dalam manusia seperti jantung 

tercapai. 

 

Kesan : 

 Alhamdulillah sekarang S1-KEBIDANAN + 

Profesi sudah ada di Cimahi Jawa Barat, 

bersyukur yang jelas senang bisa sekolah di 

STIKES A.YANI ini. 

 Sistem belajarnya sangat menyenangkan, 

teori kemudian praktikum. Belajar untuk aktif, 

inovatif, mandiri, dan kreatif. Menanamkan 

kedisiplinan yang tinggi. 

 Sebagai angkatan pertama saya pribadi 

merasa menjadi ter challenge. Karena harus 

menjadi lulusan yang baik, sikap yang baik agar 

dapat memberi contoh kepada adik tingkat 

selanjutnya. 

 

Pesan : 

 Semoga angkatan pertama ini bisa lulus 

tepat waktu dan kedepannya semoga banyak calon 

mahasiswa yang bergabung dengan program studi 

S1 Kebidanan ini, semoga S1 Kebidanan ini bisa 

mendapatkan akreditasi yang amat baik.

Pandangan 

Mahasiswa Baru 

Terhadap Program 

Studi S1 Kebidanan 

Di Stikes Jenderal 

Achmad Yani 
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Tahukah Anda Tentang 

Infused Water? 
 

 

 
Oleh : Anna Noviana Wiwatri 

 

Infused water adalah minuman bermanfaat 

bagi kesehatan yang terbuat dari air mineral dan 

berbagai macam potongan buah yang kemudian 

disimpan di dalam wadah tertutup selama 6-12 jam.  

Berikut adalah manfaat dari infused water: 

1. Sarana detoks dan trik memperlancar 

metabolisme tubuh  

Potongan lemon yang disatukan dengan air 

mineral dapat mendetoks racun yang menumpuk 

di dalam tubuh.  

 

2. Anti-penuaan 

Air mineral yang campur dengan buah-buahan 

yang kaya akan antioksidan, seperti 

stroberi, berguna untuk mencegah radikal bebas 

yang menyebabkan penuaan. Namun jika ingin 

memaksimalkan jumlah antioksidan di dalam pola 

makan sehari-hari, sesuaikan buah yang dipadukan 

dalam infused water. Seimbangi dengan beragam 

buah dan sayur-sayuran secara langsung . 

3. Menurunkan berat badan menjadi lebih ideal 

Mengonsumsi infused water manfaatnya  bisa 

menurunkan berat badan. Mengonsumsi lebih 

banyak air putih atau infused water seseorang 

dapat merasa lebih cepat kenyang sehingga porsi 

makanan bisa dikurangi. Seimbangi 

dengan olahraga yang  teratur dan pola makan 

sehat yang bermanfaat bagi tubuh. 

Macam-macam metode yang bisa anda buat 

untuk membuat infused water : 

1. Siapkan 1 buah lemon, setengah 

buah mentimun diiris tipis, 15 gram daun 

mint, masukkan ke dalam 3 liter air. 

Masukan buah dengan perlahan setelah itu 

tutup rapat, dan simpan dalam kulkas selama 

2-3 hari. Pastikan infused water tidak terlalu 

asam. Jika terasa asam, tambahkan air. 

2. Siapkan satu liter air, 6 buah stroberi potong, 

dan 225 gram nanas potong. Masukkan 

stroberi dan nanas dalam air, aduk, tutup 

rapat, dan simpan dalam kulkas. 

3. Bekukan sekitar 300 gram biji delima dengan 

air di dalam cetakan es batu. Setelah beku, 

masukkan ke dalam 2 liter air mineral yang 

telah dimasuki irisan lemon dan diamkan di 

dalam kulkas. 

Referensi: Sumantri. 2017. Manfaat 

infused water . Jogjakarta.

https://www.alodokter.com/coba-olahraga-yang-cepat-menurunkan-berat-badan-ini
https://www.alodokter.com/tujuh-manfaat-lemon-untuk-kesehatan-dan-kecantikan
https://www.alodokter.com/ternyata-manfaat-ketimun-penting-untuk-tubuh


14 

 

KEGIATAN 

PENGABDIAN MASYARAKAT 

 
1. Peduli Bencana Palu dan 

Donggala 

Oleh : Siti Nur Azizah 

 

Dalam acara yang diadakan oleh hima prodi S1 

kebidanan dan bekerja sama dengan UKM Baitul 

Ilmi STIKes Jenderal Achamad Yani Cimahi. 

Rangkaian acara dimulai dari do’a bersama dilanjut 

oleh penggalangan dana dan ditutup oleh sholat isya 

berjama’ah. Dana yang kami peroleh dari acara 

tersebut bertujuan untuk disalurkan kepada ACT 

(Aksi Cepat Tanggap) untuk disampaikan kepada 

mereka yang berada di Palu dan Donggala. 

Dalam segi sosial, dengan adanya acara ini 

meningkatkan rasa peduli, rasa kasih sayang 

terhadap sesama, mengajarkan kami untuk berbagi, 

mempererat tali persaudaraan dan membuat kami 

belajar bekerja sama dengan oraganisasi lain serta 

bertanggung jawab dalam menjalankan acara. Dalam 

segi agama juga membuat kami belajar bersyukur 

atas apa yang telah Allah SWT berikan dan membuat 

kami lebih dekat dengan Allah SWT.  

2. Massage Theraphy Atau Pijat 

Terapi Untuk Bayi 
Oleh : Agnes Salsabilla 

Kegiatan pengabdian masyarakat di 

Wilayah Cipageran Kota Cimahi bertujuan untuk 

melakukan perubahan persepsi, pengetahuan, 

sikap, kesadaran dan kesehatan bayi melalui 

pemberian informasi massage bayi, sehingga 

meningkatan keterampilan ibu agar dapat 

melakukan sendiri massage bayi yang aman (safe 

baby massage) dan dapat melakukan massage 

bayi sesuai pedoman massage bayi dengan baik 

dan benar untuk penyembuhan dan relaksasi 

sehingga tidak bergantung lagi kepada dukun 

bayi. 

Pijat bayi merupakan terapi sentuh kontak 

langsung dengan tubuh yang dapat memberikan 

rasa aman dan nyaman pada bayi. Sentuhan dan 

pelukan dari seorang ibu adalah kebutuhan dasar 

bayi.
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3. BERKAH 

RAMADHAN  
BERBAGI DENGAN ANAK 

YATIM 

 

Oleh : Shafa Mufidah  

Kegiatan “Berkah Ramadhan” bertujuan 

untuk mewujudkan kepedulian terhadap sesama 

dan meningkatkan nilai–nilai ukhuwah 

Islamiyah. Melalui kegiatan berbagi dan berbuka 

bersama anak yatim atau piatu. Kegiatan 

“Berkah Ramadhan” meliputi berbagi ilmu 

dengan anak – anak yatim atau piatu melalui 

pemaparan materi yang akaan menambahkan 

pengetahuan anak – anak.  

Walaupun bantuan itu belum cukup 

memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, akan 

tetapi paling tidak dapat memberi semangat 

hidup bagi mereka, bahwa kita saudara – 

saudaranya masih mempunyai kepedulian 

terhadap mereka dan bisa menjalankan sunah 

Rasullaulah SAW.  

 

 

 

 

4. BAKTI SOSIAL PEDULI 

REMAJA DI LPKA TK II 

BANDUNG 
 

Oleh : Juwitasari 

Kegiatan bakti sosial peduli remaja di LPKA 

(Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak) 

Sukamiskin Bandung yaitu melaksanakan 

pemeriksaan kesehatan dengan didampingi oleh 

dokter, dan melaksanakan penyuluhan terkait 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Peserta baksos terdiri dari 135 remaja putra. 
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REKAM JEJAK KEGIATAN  

HIMA-KM SARJANA DAN PROFESI 

BIDAN 2019 
 

SEJARAH HIMASKEBJANI 
HIMASKEBJANI resmi dibentuk pada 

bulan Oktober 2018. Organisasi tersebut berdiri 

atas kebijakan Bagian Kemahasiswaan Tingkat 

Institusi STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

dan Program Studi Sarjana dan Profesi Bidan. 

Program Studi Sarjana dan Profesi Bidan 

merupakan program studi baru, maka Mahasiswa 

di dalamnya dituntut untuk kreatif dalam berbagai 

aspek, termasuk aspek organisasi. Selain itu 

dilihat dari perkembangan aspek jumlah, jelas 

Mahasiswi Sarjana dan Profesi Bidan nantinya 

akan terus bertambah tiap tahunnya dan perlu 

dihimpun dalam sebuah wadah organisasi. Awal 

mula proses seleksi calon ketua dilakukan melalui 

voting, selanjutnya terpilihlah 5 kandidat. Dari 5 

kandidat dilakukan voting kembali, dan 

didapatkan 2 kandidat dengan suara sama. Setelah 

itu 2 kandidat terdebut mengkampanyekan visi 

misinya. Akhirnya terpilihlah ketua 

HIMASKEBJANI 2018/2019 yaitu Anisa Kurnia 

Ramdhini. Setelah ketua terpilih disusunnya 

kepengurusan, visi-misi, dan program kerja 

HIMASKEBJANI 
 

PENGEMBANGAN POTENSI 

DAN TALENTA 
MAHASISWA SARJANA DAN 

PROFESI BIDAN 
 

Perlu adanya pengembangan potensi dan 

talenta agar kemampuan dan keinginan yang ada 

dapat menjadi sesuatu yang nyata. Adapun 

berbagai kegiatan yang telah kami lakukan :  

1. Lomba Kabaret 

Dalam rangka PRAMA (Pekan Raya Mahsiswa) 

kami mengikuti kabaret dan Memenangkan Juara 2. 

 

2. Lomba Tari 

Beberapa orang dari kami mempunyai bakat 

menari. 

3. DUTA GenRe 

Juara 1 DUTA GenRe STIKes Jenderal Acmad 

Yani Cimahi 2019 

Juara 1 DUTA GenRe Kota Cimahi 2019 
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4. PENSI (Pentas Seni) 

 

 
5. Perkenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa 

Baru (PKKMB) 

  

6. Olahraga 
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KEGIATAN 

CAPACITY BUILDING 

(ADVERSITY QUOTIENT) 

Oleh : Safira Nur Ardillah 

Kegiatan “Capacity Building” di Bumi 

Perkemahan Ranca Upas, Ciwidey sebuah proses 

meningkatkan kemampuan pengetahuan dan 

keterampilan, serta sikap dan perilaku. 

Berkembang tidaknya suatu organisasi sangat 

dipengaruhi adanya kepedulian dan kualitas 

SDM dalam menggerakan organisasi. Dengan 

demikian pada tanggal 2-3 Maret 2019. 

Kegiatan Capacity building sendiri di 

dalamnya menyangkut aspek Adversity Quotient. 

Adversity Quotient secara ringkas merupakan 

kemampuan seseorang, baik secara fisik maupun 

psikis dalam mengahadapi problematika atau 

permasalahan yang sedang dialami. Bertujuan 

untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, 

kekeluargaan, memberikan semangat kepada 

HIMA Prodi Sarjana Dan Profesi Bidan untuk 

menjalani program kerja selanjutnya. 

Selamat Kepada 

Penerima Beasiswa 
 

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik 

(BPPA) tahun 2019 berdasarkan 

keputusan ketua STIKes Jenderal 

Achmad Yani Cimahi 

 
 

2. Beasiswa Peningkatan Prestasi 

Akademik  (BPPA) tahun 2019 

berdasarkan surat keputusan kepala 

L2DIKTI wilayah IV  

 

 

3. Pengaujuan Beasiswa Peningkatan 

Prestasi Akademik (BPPA) tahun 2019 

berdasakan surat keputusan Direktur  

Bank BNI.  
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ARTIKEL KEBIDANAN 
 

Posisi Duduk Ibu Hamil 

Mempengaruhi 

Kesehatan Bayi 
 

 

Oleh : Nanda Humairoh Hasna 

Posisi duduk saat sedang hamil dapat 

mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan bayi, 

itulah mengapa bumil disarankan duduk dengan 

posisi yang tidak sembarangan. Berhati-hati dalam 

segala hal memang wajib dilakukan ibu hamil 

sepanjang kehamilan. Karena salah melakukan 

suatu hal bisa mengancam nyawa keduanya. 

Berikut beberapa posisi duduk yang tidak 

dianjurkan yaitu sebagai berikut   

1. Posisi membungkuk dan punggung tidak 

terjaga lurus. Berat badan dibebankan 

pada sumsum tulang belakang. Dan ini 

dapat membahayakan keselamatan ibu 

hamil, juga janin yang ada di dalam 

perut. Maka dari itu, hindari posisi duduk 

seperti ini. 

2. Duduk dengan kaki menggantung. 

Duduk dengan kaki menggantung akan 

meningkatkan aliran darah ke kaki. 

Sehingga, kaki akan mengalami 

pembengkakkan, yang mana hal ini 

merupakan masalah umum bagi para ibu 

hamil. 

3. Duduk tanpa sandaran. Duduk tanpa 

sandaran, menyebabkan punggung dalam 

posisi tegang. Sehingga, punggung akan 

lekas nyeri dan pegal. Sebaiknya jika 

sedang duduk, pilihlah kursi yang 

memiliki sandaran. Agar punggung 

dalam kondisi nyaman dan rileks. 

4. Posisi duduk membungkuk ke depan 

Ini adalah posisi paling berbahaya bagi 

ibu hamil. Karena saat membungkuk 

ke arah depan, beban tubuh beralih 

menekan perut.  

 

 
Referensi : Nurhasanah. 2011. Dampak 

Prerspesi Budaya Terhadap Kesehatan 

Reproduksi Ibu dan Anak Di Indonesia. 
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TTS Challange 

Milenial 

Midwifery 
 

Kapan lagi maen TTS 

berhadiah, yuk coba dengan 

syarat : 

 

1. Tulis seluruh jawaban 

dengan baik dan benar, 

kirimkan ke email 

himaskebjani@gmail.com 

 

2. Akan ada merchandise 

menarik. 

 

3. Diumumkan pada tanggal 11 

November 2019 di 

instagram @himaskebjani 

 

4. Jangan lupa berdoa dan 

kerjakan dengan hati yang 

tulus dan iklas. 

 

 

Across  

4. Nyeri perut bagian bawah sebelum atau sewaktu 

menstruasi. 

6. Meluruhnya lapisan endometrium setiap bulannya. 

7. Proses produksi dan pengeluaran ASI 

10. Proses pendaftar dan pengakuan bidan 

15. Keadaan belum hamil setelah 6-12 bulan kehamilan 

17. Hormone untuk mensekresi ASI 

18. Proses tubuh mengalami kekebalan terhadap 

penyakit 

Down 

1. Lapisan terdalam Rahim, meluruh ketika 

menstruasi 

2. Bayi lahir kurang dari 36 Minggu. 

3. Menstruasi pertama 

5. Zat yang melapisi kantong udara atau alveoli 

didalam paru-paru. 

8. Metode atau alat mencegah, menjaraki kehamilan 

9. Tinggi badan anak kurang normal pada usianya 

11. Panggul yang paling ideal untuk melahirkan normal 

12. Istilah lain untuk melahirkan 

13. Proses penguapan cairan pada permukaan tubuh 

janin 

14. Memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik 

16. Singkatan organisasi profesi kebidanan 
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STRUKTUR ORGANIGRAM 

HIMA-KM SARJANA DAN PROFESI BIDAN 

STIKES JENDERAL ACMAH YANI CIMAHI 

2019-2020 



22 
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Daftar Revisi Buletin Milenial Midwifery  

  

1. Hal 2 “The more you give, the more 

you will get” menjadi “The more you 

give, the more you will get”  

2. Hal 2 Ka menjadi Ketua  

3. Hal 4 Prodi S1-Kebidanan menjadi 

Program Studi Sarjana dan Profesi 

Bidan  

4. Hal 4 Alhamdulilah pada bulan 

Agustus 2017 pada minggu pertama 

keluar izin operasional. Kemenristek 

Dikti 580/KPT/I/2018 tanggal 17 Juli 

2018 penyelengaraan pendidikan  

Sarjana Bidan (S-1) menjadi 

keluar izin operasional tanggal 17 

Juli 2018 penyelengaraan 

pendidikan Sarjana Bidan (S-1) di 

Kemenristek Dikti dengan No. 

580/KPT/I/2018  

5. Hal 6 pada bidan menjadi Sarana dan 

Profesi Bidan  

6. Hal 6 Unjani menjadi Universitas 

Jenderal Achmad Yani Cimahi  

7. Hal 9 lab menjadi laboratorium  

8. Hal  9  kelemahnnya 

 menjadi kelemahannya  

9. Hal 9 mellaui menjadi melalui   

10. Hal 11 dijurusan menjadi di jurusan   

11. Hal 13 stoberi menjadi strawberry   

12. Hal 14 hima prodi S1-Kebidanan 

menjadi HIMA-KM Sarjana Dan  

Profesi Bidan  

13. Hal 14 sosial, dengan menjadi sosial 

dengan   

14. Hal 16 terdebut menjadi tersebut  

15. Hal 16 Mahsiswa menjadi Mahasiswa  

16. Hal 18 Pengaujuan menjadi 

Pengajuan s 

17. Hal 19 bumil menjadi ibu hamil  

  

 

 

 

 

Pelindung :  

Gunawan Irianto, dr., M. Kes (MARS)  

Pemimpin Umum :  

Indria Astuti, SST, M. Keb  

Wakil Pemimpin Umum :  

Rani Sumarni, M. Keb 

Pembimbing :  

Fitri Nurhayati.,M.Keb  

Pemimpin Redaksi  

Nanda Humairoh Hasna  

Wakil Redaksi  

Juwitasari  

Reporter  

Agnes Salsabilla  

Staf Redaksi  

Allentia Tiery Reyanda  

Bendahara  

Novianti  

Sekretaris  

Safira Nur Ardillah  

Tata Usaha  

Nadianty Anggraeni  

  

Alamat Redaksi :  

Ruang Program Studi Sarjana dan 

Profesi Bidan Gedung F Lantai 2 STIKes 

Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan 

Jendral Sudirman Kota Cimahi  

Sosial Media :  

Email :  
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@himaskebjani  
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