Prakata
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Selamat datang bagi mahasiswa baru STIKES Muhammadiyah Klaten,
selamat memasuki dunia yang penuh dinamika dan merupakan miniatur
kehidupan ditengah-tengah masyarakat.Masih banyak saudara-saudara kita yang
belum dan tidak berkesempatan untuk memasuki dunia kampus, oleh karena itu
bersyukurlah karena telah diberi kesempatan oleh-Nya untuk bisa meneruskan
belajar di perguruan tinggi.
Masa Program Pengenalan Studi dan Masa Ta’aruf adalah agenda
tahunan bagi STIKES Muhammadiyah Klaten untuk menyambut para
mahasiswa baru. Untuk itu perlu ada langkah strategis dalam menyiapkan
berbagai kegiatan dalam rangka Pengenalan Studi dan Masa Ta’aruf. Salah satu
langkah strategis itu adalah dengan menyusun dan menerbitkan buku paduan
PPS-MASTA ini.Apa yang terangkum dalam buku panduan ini dimaksudkan
untuk membantu para mahasiswa baru dalam menjalani Masa pengenalan
Akademik pada tahun ini.
Dalam mempersiapkan acara demi acara berjalan lancar dan sedikit
kendala yang dihadapi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia baik SC maupun
OC, khususnya untuk tim acara dan OC yang merupakan tim mahasiswa
pelaksana teknis yang telah berhasil merencanakan acara demi acara yang akan
dilaksanakan dan menerbitkan buku panduan ini.
Semoga buku panduan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya
bagi mahasiswa baru dalam menjalani PPS-MASTA 2018
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kata Sambutan Untuk Mahasiswa Baru
Para mahasiswa baru yang berbahagia
Hari ini anda memasuki fase kehidupan baru, dimana anda akan
melangkah memasuki dunia perguruan tinggi, dengan lingkungan yang jauh
berbeda dari lingkungan pendidikan anda sebelumnya.
Kami menyampaikan “Selamat” atas keberhasilan anda menjadi warga
STIKES Muhammadiyah Klaten, yang sekaligus menjadi peserta pengkaderan
warga Muhammadiyah, karena saat ini anda secara otomatis merupakan anggota
Ikatan Mahasiswa muhammadiyah yang terpilih dari sekian banyak pendaftar,
setelah melalui serangkaian seleksi yang cukup ketat.
Keberhasilan anda saat ini bukan merupakan akhir perjalanan, namun
baru awal dari suatu perjuangan yang panjang menghadapi dunia perguruan
tinggi dengan segala kompleksitas permasalahannya. Oleh karena itu anda
dituntut agar dapat merubah sikap dan perilaku agar sesuai dengan kehidupan
perguruan tinggi, anda dituntut untuk memiliki inisiatif/ prakarsa, kreativitas,
kerja sama tim, dan lain-lain dalam menjalani studi perguruan tinggi khususnya
sebagai warga mahasiswa Muhammadiyah, sebagian besar dari anda tentu
masih memepertanyakan bidang apakah yang saya masuki, bagaimana
prospeknya, apakah saya salah masuk jurusan atau program studi? Pertanyaanpertanaan tersebut akan terjawab dengan tekun belajar, mengikuti perkuliahan
dan kegiatan-kegiatan di STIKES dengan penuh antusias selanjutnya cobalah
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, dengan
demikian akan bersemi kecintaan terhadap STIKES Muhammadiyah Klaten ini.
Dari kecintaan tersebut akan terbentuk komitmen yang besar terhadap profesi
yang akan anda tekuni. Selamat berjuang dan jangan lupa selalu perjalanan
kuliah anda diiringi dengan do’a. Semoga sukses! Amin.
Salam hangat dari kami,

Sambutan WAKA III Bidang Kemahasiswaan
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat datang dan selamat bergabung dengan STIKES muhammadiyah
Klaten.Saat ini anda memasuki lingkungan pendidikan baru yang tentunya
berbeda dengan lingkungan pendidikan anda sebelumnya. Dengan lingkungan
baru ini sudah tentu pula menuntut anda untuk berubah dalam cara belajar,
bersikap, dan berperilaku.
Saat ini anda sudah menetapkan pilihan sebagai calon tenaga kesehatan,
dimana nantinya anda dituntut untuk memberi pelayanan secara profesional
kepada masyarakat.Oleh sebab itu, setiap mahasiswa dituntut memiliki
kekokohan intelektual, kedalaman spiritual, moral yang tinggi dan ketrampilan
yang handal.Untuk mencapai itu, tentunya diperlukan ketekunan dan
kedisiplinan selama kuliah.Bukan itu saja selama proses, mahasiswa diharapkan
mengikuti kegiatan lain, jadi tak sekedar kuliah saja. Dengan aktif di kegiatan
lain, maka akan menambah pengalaman dan soft skill bagi mahasiswa, yang
akan sangat membantu dalam dunia kerja nanti
Mudah-mudahan dengan memilih STIKES Muhammadiyah Klaten dapat
mewujudkan harapan untuk meraih masa depan dan merubah hidup menjadi
lebih baik, baik didunia bahkan di akherat kelak. Amin....
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

WAKAIII

Suyami, M.Kep,Ns,Sp,Kep.An

A. HAKEKAT PPS-MASTA
PPS-MASTA merupakan kegiatan untuk memperkenalkan kampus
kepada mahasiswa baru.Kegiatan ini merupakan kegiatan institusional yang
menjadi tanggung jawab STIKES untuk mensosialisasikan kehidupan di
Perguruan Tinggi dan proses pembelajaran yang pelaksanaannya melibatkan
unsur pimpinan STIKES , Prodi, mahasiswa dan unsur-unsur lainnya yang
terkait.Adapun fungsi PPS-MASTA adalah sebagai:
1. Fungsi orientasi bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia Perguruan
Tinggi yang berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan.
2. Fungsi komunikatif yakni komunikasi dan interaksi social antara civitas
akademika STIKES Muhammadiyah Klaten
3. Fungsi normatif yakni mahasiswa baru mulai memahami, menghayati
dan mengamalkan aturan-aturan yang berlaku di STIKES.
4. Fungsi akademis yakni pengembangan intelektual, minat bakat, kreasi
dan inovasi serta kepribadian/character building dan kepemimpinan
mahasiswa.
5. Fungsi pengkaderan yakni mahasiswa baru mulai diperkenalkan dengan
proses pengkaderan yang ada di Muhammadiyah
6. Fungsi kognitif yakni mahasiwa baru mulai mengasah pla piker ke arah
akademis dan organisasi.
7. Fungsi humanis yakni menumbuhkan rasa kekeluargaan antara semua
civitis akademika STIKES Muhammadiyah Klaten.
8. Fungsi kritis Bagi mahasiswa sebagai penerus generasi ke generasi yang
bisa mengkritisi dan menggingatkan yang sesuai dalam sistem qoidah
,fungsi dan peran mahasiswa

B. TUJUAN
Adapun tujuan PPS- MASTA adalah:
1. Mengenal
dan
memahami
lingkungan
kampus
STIKES
MuhammadiyahKlaten sebagai suatu lingkungan akademis serta
memahami mekanisme yang berlaku di dalamnya.
2. Menambah wawasan mahasiswa baru dalam penggunaan sarana
akademik yang tersedia di STIKES Muhammadiyah Klaten secara
maksimal.
3. Memberikan pemahaman awal tentang wacana keagamaan,
kemuhammadiyahan dan kebangsaan serta pendidikan yang
mencerdaskan dan membangun karakter mahasiswa.
4. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu belajar di Perguruan Tinggi
serta mematuhi dan melaksanakan norma-norma yang berlaku, khususnya
yang terkait dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STIKES
Muhammadiyah Klaten.
5. Menumbuhkan rasa persaudaraan kemanusiaan di kalangan civitas
akademika dalam rangka menciptakan lingkungan kampus yang nyaman,
tertib, dan dinamis.
6. Menumbuhkan kesadaran mahasiswa baru akan tanggungjawab akademik
dan sosialnya sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
C. TEMA
“Realize Reliable Health Workers in the era of digitalization and industrial
Revolution 4.0”

D. TATA TERTIB
Seluruh peserta PPS dan MASTA wajib untuk:
1. MABA selama PPS & MASTA
a. Maba harus datang tepat waktu. Jika terjadi keterlambatan maka sie
sankdis wajib menghukum dengan ketentuan:
1) Terlambat 5 menit
: membaca 3 surat, 2 lagu, dan pancasila
2) Terlambat 10 menit : membaca 5 surat, 4 lagu, pancasila, dan
UUD
3) Terlambat 15 menit : membaca 7 surat, 6 lagu, pancasila,
UUD, dan membuat puisi
4) Terlambat > 15 menit : membaca 10 surat, 7 lagu, pancasila,
UUD, membuat puisi, dan meminta tandatangan panitia
PPS&MASTA (minimal 10 tanda tangan)
b. Maba wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir, dan
tidak boleh meninggalkan acara tanpa izin dari ketua panitia
c. Maba harus membawa peralatan yang telah ditentukan oleh panitia
PPS&MASTA. Jika peralatan tidak lengkap,
maka akan
mendapatkan sanksi dari sie. Sankdis
d. Maba dilarang membawa barang-barang berharga seperti perhiasa,
hp, IPad, dll
e. Maba dilarang mengaktifkan HP selama PPS&MASTA berlangsung
f. Maba tidak boleh membawa make up, peralatan tajam, rokok,
minum-minuman keras, dan narkoba
g. Maba dilarang berbicara kasar
h. Maba tidak diperkenankan menerima tamu selama kegiatan
PPS&MASTA berlangsung, kecuali atas izin dari ketua panitia
i. Maba wajib menghormati panitia PPS&MASTA dan seluruh civitas
akademik stikes muhammadiyah klaten serta menerapkan 5S (
Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun )
j. Maba wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman
kampus
k. Bagi maba putra
:
1) Wajib menggunakan seragam yang telah ditentukan, baju tidak
boleh ketat, tidak memakai celana dari bahan jeans, rambut tidak
boleh panjang dan tidak boleh melebihi batas alis mata, kuku
tidak boleh panjang, tidak boleh menggunakan perhiasan kecuali
jam tangan

NB: sanksi yang dimintakan pertimbangan PH adalah sanksi
yang belum ditetapkan.
l. Sanksi untuk tugas kelompok dibebankan pada seluruh anggota
kelompok.
m. Mengikuti seluruh acara / kegiatan sesuai yang telah ditetapkan
panitia secara tertib.
n. Mengisi dan menandatangani daftar hadir.
o. Menjaga keutuhan dan persatuan sesama mahasiswa, khususnya
untuk ketua kelompok bertanggungjawab penuh atas anggota
kelompoknya. Setiap anggota kelompok harus mengenal anggota
lainnya.
p. Semua peserta wajib mengenal seluruh panitia.
q. Membawa tanda peserta dan peralatan ibadah.
r. Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan berikut:
A. Untuk PRA PPS
Perempuan:
1. Baju rapih, bukan kaos, tidak ketat dan tidak transparan.
2. Memakai rok, tidak ketat, tidak transparan.
3. Jilbab tidak transparan.
4. Memakai kaos kaki.
5. Memakai sepatu.
6. Tidak boleh memakai make up berlebihan, tidak membawa alat make up.
Laki-laki
1. Memakai celana bahan.
2. Baju rapih, kemeja, tidak boleh memakai kaos.
3. Memakai sepatu.
4. Memakai kaos kaki.
5. Tidak boleh membawa rokok dan merokok di area kampus STIKES
Muhammadiyah Klaten.

B. Selama PPS & MASTA
1. Dress Code
HARI PERTAMA DAN KEDUA
Perempuan
a. Kemeja Putih 15 cm dibawah pantat
b. Rok Hitam dengan dua plui/lipit
c. Jilbab putihbukan paris, tidak transparan, bukan jilbab instan.
d. Memakai kaos kaki putih15 cm di atas mata kaki .
e. Tidak boleh memakai make up, dan perhiasan
f. Sepatu hitam phantovel
Laki-laki
a. Kemeja putih
b. Dasi hitam
c. Celana bahan kainwarna hitam tidak boleh slimfit dan sabuk hitam.
d. Kaos kaki putih10 cm di atas mata kaki.
g. Sepatu hitam phantovel
h. Peci hitam polos
HARI KETIGA
Perempuan
a. Kemeja batik warna merah
b. Rok Hitam dengan dua plui/lipit
c. Jilbab putihbukan paris, tidak transparan, bukan jilbab instan.
d. Memakai kaos kaki putih15 cm di atas mata kaki .
e. Tidak boleh memakai make up, dan perhiasan
f. Sepatu hitam phantovel
Laki-laki
a. Kemeja batik warna merah
b. Dasi hitam
c. Celana bahan kainwarna hitam tidak boleh slimfit dan sabuk hitam.
d. Kaos kaki putih10 cm di atas mata kaki.
e. Sepatu hitam phantovel
f. Peci hitam polos

2. Cocard
a. Bentuk logo STIKES diameter dan tinggi 30cm, dilapisi kardus
dibelakangnya.
b. Berisi Tulisan Nama kelompok (paling atas), Nama, Jurusan, Foto
2R (paling bawah pojok kiri).
Foto dengan baju hitam putih sesuai ketentuan, bersama orang yang
membuat mahasiswa baru ingin berjuang di STIKES Muh Klaten

atau yang memberi semangat meraih cita-cita. Tidak diperbolehkan
foto bersama lawan jenis kecuali Ayah.
c. Digantungkan di leher menggunakan pita.
d. Warna cocard dan pita sesuai ProdiS1 Keperawatan (hijau), D3
Keperawatan (orange), D3 Kebidanan (biru muda), D3 Farmasi (biru
tua)
ALAT-ALAT/BARANG-BARANG INDIVIDU WAJIB DIBAWA
SELAMA PPS MASTA
1. Mukena (Alat Sholat)
2. Alat Tulis
3. Buku Panduan
4. Jam tangan analog
5. Obat Pribadi
Nb. :
a. Bagi mahasiswa/i baru yang membawa rokok (disita & tidak
dikembalikan) + membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh
orang tua/wali mahasiswa dan dosen.
b. Bagi mahasiswi baru yang membawa alat make up (disita &tidak
dikembalikan).
c. Bersikap dan berbicara sopan, kuku bersih tidak bercat, tidak berkuku
panjang. Untuk peserta putra rambut pendek, rapi panjang maksimal 3 cm
dan tidak bercat.
d. Untuk peserta tidak diperbolehkan berdandan yang berlebihan apalagi
membawa alat-alat kosmetik dan memakai perhiasan serta aksesoris.
e. Tidak diperkenankan untuk mengaktifkan Hp apalagi bermain Hp selama
kegiatan berlangsung. Apabila peserta tertangkap basah menggunakan Hp
tanpa izin panitia maka panitia berhak menyita Hp tersebut dan dikenai
sanksi.
f. Tidak diperkenankan meninggalkan kegiatan tanpa seizin panitia.

g. Menjaga kebersihan tempat / ruangan dan ketertiban serta kelancaran
jalannya PPS dan MASTA.
h. Menjunjung

tinggi

nama

dan

civitas

akademika

STIKES

MUHAMMADIYAH KLATEN serta mentaati tata tertib yang berlaku.

E. YEL-YEL
Semangat Pagi
Mahasiswa Baru
Mahasiswa STIKES
Muhammadiyah

: Semangat
: I’m The Best
: Sukses Full
: Organisasiku

F. PANITIA
Ketua

: Ana Rizkianti

Wakil ketua

: Amin Nurdin P

Sekertaris I

: Latifah Nur Khasanah

Sekertaris II

: Maulida Ika Putri

Bendahara

: Lilik Ika Miranti

Sie.Acara

: Koordinator : Diah Ristanti
a. Wahyu Nur Reni
b. Qodariyah Hariyani

Sie.Perkap

: Koordinator : Muhammad Aprilia
a. Prima Agung Tri A
b. Kunto Wardoyo
c. Muhammad Ihsan

Sie Mobile

: Koordinator : Ivan Nuryanto
a. Muhlas Fathur R
b. Nanik Widyiastuti

Sie.Sankdis

: Koordinator : Diah Kurnia Sari
a. Aditya Kuntawirawan
b. Dhea Permata Sari

Sie.Humas

: Koordinator : Finna Munawaroh
a. Sekar Trisnaningrum

b. Nur Vidyas
Sie Konsumsi : Koordinator : Erna Sugiarti
1. Veni Arianti
Sie Dekdok : Koordinator : Rika Puspita Sari
a. Ayuningtyas
Sie Wali

: Koordinator : Oktavia Setyaning T
a. Sri Wahyuni
b. Rusmiani Fadhilah
c. Wahyuni
d. Dinda Riski Tiara
e. Wulandari
f. Yunita Ika Pertiwi
g. Siska Yulianti
h. Desty Aprilianingtyas
i. Anggi Setyowati
j. Rizka Oktaviana
k. Ratna Puspita Sari
l. Yuliani Ayu Sunaring Putri
m. Liawati

Sie P3K

: Wulan Winahyusiwi

BADAN EXECUTIVE MAHASISWA
(BEM)

Pengertian:
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang
merupakan lembaga eksekutif di tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.
Departemen
1. Visi :
Mewujudkan Mahasiswa yang intelektual, Religius, Trampil dan Solidaritas tinggi
2. Misi :
a. Meningkatkan intelektual mahasiswa
b. Meningkatkan solidaritas antara mahasiswa, organisasi, dan civitas akademik
c. Memberikan fasilitas ketrampilan mahasiswa
d. Mengajak mahasiswa untuk berhklak mulia
3. Struktur Organisasi :

4. Adapun garis koordinasi dan Instruksi antara BEM dengan UKM,HMP :

CP : 085743181312 (Wahyu Nur Reni)

IMM (IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH)
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam jaya abadi perjuangan!

IMM AVICENNA
STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN
merupakan wadah bagi mahasiswa dalam mencetak kader muda yang
berwawasan intelektual, religius dan humanitas.
Latar Belakang IMM
IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) ialah organisasi mahasiswa Islam yang
bersembohyankan
“Fastabiqul
Khoirot”
yang
bergerak
dibidang
Keagamaan,kemasyarakatan, dan kemahasiswaan.IMM memiliki tujuan mengusahakan
terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan
Muhammadiyah.

Peranan IMM
1. Bidang Intelektualitas
2. Bidang Religiusitas
3. Bidang Humanitas
bimbingan

: Diskusi,pengkaderan dan pelatihan
: Dakwah,Pengajian dan pembelajaran
: Aksi bela bakti masyarakat,bakti sosial dan
masyarakat.

Motto atau Jargon IMM
•

•

Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual.
Rajin kuliah, aktif dalam organisasi, taat beribadah, dan sukses dalam berprestasi.

Siapkah kalian jadi mahasiswa ....???
Wassalamua’alaikum Wr.Wb

IG :Pkimmavicenna
CP : 085743632422 (Diah Kurnia Sari)

HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA)
D3 KEBIDANAN
PENGERTIAN
Himpunan Mahasiswa Prodi Kebidanan Klaten merupakan salah satu
Himpunan Mahasiswa yang yang merupakan wahana dan sarana pengembangan
mahasiswa kebidana ke arah perluasan wawasan dan itegritas kepribadian
mahasiswa serta diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
Program kerja HMPB selalu berusaha memperluas ilmu, wawasan, dan
ketrampilan baik bidang akademik maupun bidang non akademik serta
meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan
kampus dan masyarakat.Sehingga diharapkan mahasiswa kebidanan dapat
menjadi tenaga kesehatan yang mampu menerapkan ilmu dan ketrampilan yang
didapatkan selama perkuliahan dengan baik, karena telah terbiasa memberikan
aspirasi dan inspirasinya melalui organisasi.
VISI
Menjadikan Mahasiswa Program Studi Kebidanan Klaten Jurusan
Kebidanan STIKES Muhammadiyah Klaten sebagai media dan sarana
berekspresi, berkreasi, dan mengembangkan diri deluruh elemen mahasiswa
Prodi Kebidanan Klaten.
MISI
1.
Mengembangkan organisasi yang solid dan bermakna
bagi mahasiswa Prodi Kebidanan.
2.
Membangun sinergis positif antar elemen Jurusa
Kebidanan dan elemen lainnya yang berada di bawah naungan STIKES
Muhammadiyah Klaten.
3.
Menciptakan Iklim yang mrndukung tumbuhnya insane
yang aktif, dinamis,kritis dan kreatif.
4.
Meningkatkan citra dan reputasi Jurusan Kebidanan
STIKES Muhammadiyah Klaten melalui karya nyata yang cerdas dan
kreatif.
5.
Turut berperan aktif mewujudkan visi dan misi Prodi
Kebidanan Klaten Jurusan Kebidanan STIKES Muhammadiyah Klaten.
CP :082233409614(Ambar)

HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA) S1 KEPERAWATAN
STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN

HIMA S1 KEPERAWATAN merupakan wadah untuk menangui aktivitas kegiatan
mahasiswa S1 keperawatan diluar aktivitas perkuliahan yang tentunya untuk menunjang dan
meningkatkan kualitas serta kuantitas dari mahasiswa serta prodi S1 Keperawatan Stikes
Muhammadiyah Klaten . Untuk mewujudkan semua itu HIMA S1 Keperawatan mempunyai
Visi dan Misi sebagai berikut:
VISI :
“Menjadikan himpinan mahasiswa sebagai wadah mahasiswa s1 keperawatan untuk
mengembangkan kemampuan , meningkatkan skill baik akademik maupun non akademik
untuk meningkatkan kualitas mahasiswa S1 Keperawatan untuk kemajuan prodi S1
Keperawatan, sebagai mahasiswa yang handal dan bermartabat “
MISI :
1.
2.
3.

Meningkatkan Kinerja anggota Himpunan Mahasiswa dengan menunjukkan
kebersamaan, kekompakkan dengan kerja keras, cepat, dan tepat.
Menjalin komunikasi yang baik dengan semua civitas akademika STIKES
Muhammadiyah Klaten.
Melaksanakan Program kerja yang berkualitas untuk dapat mewujudkan Visi Himpunan
Mahasiswa S1 Keperawatan.

CP : 085246269106 (Desty)

HIMPUNAN MAHASISWA D3 FARMASI
STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN

VISI
Menjadikan mata kuliah Praktikum Pencarian Informasi dapat diterima dengan baik dan tidak
menjadi praktikum yang membosankan, merepotkan atau menakutkan bagi praktikan.

Misi
1. Menjalin hubungan yang baik dengan praktikan, asisten dan dosen.
2. Menjaga komunikasi yang baik dengan praktikan, asisten dan dosen.
3. Bersikap ramah, menolong, dan memberi kenyamanan kepada pratikan dan asisten.
4. Melakukan pendekatan dengan berkomunikasi yang baik agar praktikan tidak takut dan
kaku saat bertanya.
5. Membimbing praktikan dengan metode pengajaran yang tenang, menyenangkan, mudah
dimengerti, dan santai agar praktikan dapat memahami materi sepenuhnya.
6. Akan terus belajar dan mendalami materi yang dipelajari pada Praktikum Pencarian
Informasi agar mudah dalam membimbing praktikan.

CP :085788887531 (Adam)

HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA)
D3 KEPERAWATAN
STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN
Apa itu Himpunan Mahasiswa ( HIMA ) D3 Keperawatan ???
Himpunan Mahasiswa ( HIMA ) D3 Keperawatan merupakan suatu wadah kegiatan
mahasiswa untuk mahasiswa prodi ilmu keperawatan yang berada dibawah BEM.

Apa sih visi dan misi Himpunan Mahasiswa ( HIMA ) D3 Keperawatan di
STIKES Muhammadiyah Klaten ???
Visi :
1. Menjadikan mahasiswa prodi D3 Keperawatan lebih dinamis dan peduli dengan isu
isu sosial di masyarakat
2. Menjadikan mahasiswa D3 Keperawatan menjadi role model bagi mahasiswa
mahasiswa terutama di stikes muhammadiyah klaten

Misi :
1. Menjadikan mahasiswa prodi D3 Keperawatan memiliki peran penting dalam
pergerakan mahasiswa
2. Mengadvokasi fasilitas kampus demi kesejahteraan mahasiswa
3. Menjadikan HIMA prodi D3 Keperawatan sebagai lembaga yang aspiratif bagi
mahasiswa D3 Keperawatan.
4. Mengadakan berbagai kegiatan sebagai wujud bentuk pengabdian kepada masyarakat

Apa sih fungsi dan tujuan adanya Himpunan Mahasiswa ( HIMA ) D3
Keperawatan di STIKES Muhammadiyah Klaten ???
1. HIMA berfungsi sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan sumbang saran dan
aspirasinya kepada pihak lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan di lingkungan
kampus.
2. HIMA memiliki motivasi dasar yaitu menyatukan mahasiswa keperawatan untuk
meningkatkan eksistensi di masyarakat, mengembangkan nilai-nilai dasar
keperawatan dan moral intelektual pergerakan mahasiswa.

Yuk temen temen D3 Keperawatan bergabung di HIMA D3 Kep , ayo asah
potensi dan kreatifitasmu  ,,

CP : 085712047976 (Aan)

PADUAN SUARA“MEDICAL VOICE”
Jika kalian berfikir paduan suara itu nggak penting bagi kampus, maka kalian
salah..!!
Jika kalian berfikir paduan suara itu cuma bengak-bengok, maka kalian salah..!!
Jika kalian berfikir paduan suara itu ngabisin budget kampus, maka kalian
salah..!!
Jika kalian berfikir paduan suara itu hanya tampil di kampus, maka kalian
salah..!!
Dan jika kalian berfikir paduan suara itu membosankan, maka kalian salah..!!
Jika kalian berfikir paduan suara itu istimewa, maka kalian benar..!!
Jika kalian berfikir semua orang bisa bernyanyi, maka kalian benar..!!
Jika kalian berfikir butuh keberanian untuk tampil di depan umum, maka kalian
benar..!!
Jika kalian tanya apa yg kami dapat di paduan suara, maka jawabnya adalah
BANYAK ..!!
Tapi jika kalian tanya berapa jumlah pasukan kami, maka jawabnya adalah
SATU..!!
Jika ada 10.000 orang yg bernyanyi, maka pastikan aku satu diantaranya.
Jika ada 100 orang yg bernyanyi, maka pastikan aku satu diantaranya.
Jika hanya ada 1 orang yg bernyanyi, maka pastikan,..!!maka saksikan,..!! maka
pastikan dan saksikan, itulah aku..!!!
Salam ChaSta, karna kita berani bersuara…
“ So gaesss... Ekspresikan dirimu lewat LAGU, eksplore bakatmu lewat PADUS ”

CP : 081393254617(Amanda)

UKM STUDIO MUSIK STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN

STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN mempunyai berbagai fasilitas untuk
mengembangkan berbagai bakat Mahasiswa melalui UKM yang dibawahi oleh organisasi
BEM . Untuk menyalurkan bakat seni mahasiswa, kampus memfasilitasi Studio Musik
sebagai sarana berekspresi para Mahasiswa .
Bagi kamu yang ingin menyalurkan bakatmu dan mengekspresikan semua
kreativitasmu dengan bergabung bersama kami.
ASAH BAKATMU BERSAMA KAMI …
Adapun fasilitas dan sarana yang kami miliki adalah :
 Ruangan full AC
 Alat-alat band seperti :
 Gitar
 Drum
 Bass
 Keyboard
 Kajong
 Dan masih banyak lagi
Ayoooo segera bergabung bersama kami , tunjakkan kreatifitas Band kaliaaaaan............
Ingin tahu lebih lanjut hub :

CP : 085753296821 (Elsera)

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
FUTSAL

Futsal masuk di indonesia pada tahun 1998, dan futsal mulai dikenal masyarakat
indonesia pada tahun 2000-an, dan sejak itulah futsal mulai berkembang di kalangan sekolah.
Induk Organisasi Futsal di Indonesia yaitu BFN (Badan Futsal Indonesia).

SEJARAH FUTSAL STIKES MUKLA
Berdiri pada tahun 2008 dan di Pelopori oleh Ismail Lutfi, Didik, Suratno, Debyo,
Dkk. Setelah itu mulai berkembang pesat pada tahun 2009 setelah munculnya mahasiswa
baru, dan pada saat itu juga pertama kalinya Stikes Muhammadiyah Klaten mengikuti
Turnamen Futsal, dan terus berkembang sampai saat ini.

PRESTASI FUTSAL STIKES MUKLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2009 JUARA 3 Antar Kesehatan Se Jawa di Stikes Muhammadiyah Pekalongan
2011 JUARA 2 Antar Kesehatan Se Jawa-Bali di UNAIR Surabaya
2012 JUARA 3 & 4 Antar Kesehatan Se Jawa-Bali di Stikes Muhammadiya Klaten
2013 JUARA 1 Antar Kesehatan Se Jawa-Bali di UNAIR Surabaya
2013 JUARA 1 Antar Kesehatan Se Jawa Tengah di UNISULA Semarang
2014 JUARA 1 Antar Kesehatan Se Karisidenan Surakarta di Akper PKU Muh
Surakarta
7. 2014 JUARA 1 Antar Kesehatan Se Jawa Tengah di UNDIP Semarang
8. 2014 JUARA 1 Antar Kesehatan Se Jateng DIY di UNDIP Semarang
9. 2014 JUARA 1 Antar Kesehatan Se Karisidenan Surakarta di Akper PKU Muh
Surakarta
10. 2014 JUARA 2 Antar Kesehatan Se Indonesia di UGM Yogyakarta
11. 2015 JUARA 1 Antar Kesehatan Se Jateng DIY di Stikes Surya Global Yogyakarta
12. 2015 JUARA 2 Antar Kesehatan Se Karisidenan Surakarta di Stikes Aisyiyah
Surakarta
13. 2015 JUARA 3 Antar Kesehatan Se Jawa Tengah di UNDIP Semarang

LATIHAN RUTIN SETIAP HARI SENIN DAN KAMIS PUKUL 20.00
WIB DI MOON SOCCER FUTSAL KLATEN

FUTSAL BUKAN HANYA MENENDANG BOLA!!!

CP : 082260046684 (Dimas)

KORP SUKARELA(KSR)
UKM KSR-PMI STIKESMUHAMMADIYAH KLATEN adalah salah satu
UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang bergerak di bidang kepalangmerahan.
Didirikan pada tanggal 30 Oktober 1996 oleh Achmad, Petrus, dkk., sebagai
angkatan perintis, yang ditujukan sebagai wadah organisasi mahasiswa dari
semua fakultas yang mempunyai jiwa kemanusiaan. Sifat keanggotaan adalah
sukarela, tanpa paksaan, dan seumur hidup.

VISI :
UKM KSR PMI UNIT STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN menjadi unit kegiatan
yang memberi teladan di lingkungan stikes muhammadiyah klaten dan mendukung citra
almamater yang mampu mengembangkan kegiatan kemanusiaan dalam pengabdian
masyarakat dengan profesional dan berpegang teguh pada Prinsip-Prinsip Dasar Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

MISI :
1. Menjadi unit kemahasiswaan di lingkungan STIKES MUHAMMADIYAH yang aktif,
disiplin dan profesional.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Kepalangmerahan dalam meningkatkan
kualitas dan potensi anggota.
3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang berkesinambungan melalui kegiatan
kemanusiaan.
4. Menggerakkan generasi muda dan masyarakat dalam tugas-tugas kemanusiaan.
5. Melakukan kerjasama
organisasi
baik
intern di
lingkungan
STIKES
MUHAMMADIYAH KLATEN maupun ekstern kampus.
6. Mengembangkan kreativitas dan memperluas jangkauan kegiatan sebagai bentuk
promosi dan kontribusi kepada almamater.
7. Mengaplikasikan secara konsisten Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah Internasional dalam setiap kegiatan.

CP : 085641714245 (Ainu)

TEATER BAGAS WARAS

Sejarah Teater
BAGAS WARAS berdiri tanggal 5 Juli 2010.
Nama BAGAS WARAS di ambil dari nama istilah Jawa yang berarti
SEHAT. Karena BAGAS WARAS adalah teater yang pertama kali ada
di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Indonesia. Dan yang pertama kali
adalah di STIKES Muhammadiyah Klaten.

VISI MISI teater BAGAS WARAS
VISI:
“ Tidak mencari yang terbaik tapi akan menciptakan yang terbaik”

Misi:
1. Melestarikan budaya tradisional Indonesia khususnya kesenian drama/teater
2. Mengembangkan hoby kesenian puisi/pengembangan naskah
3. Menciptakan kreativitas mahasiswa di kampus kesehatan dengan kesenian

Kegiatan latihan
“Latihan Drama,Musicalisasi Puisi,Ekpresi wajah,Action,Olah Vocal,Gerak tubuh/Olah
tubuh,Pantonim,Geguritan ,Konsentrasi ,Improfisasi,Pembuatan Naskah”

Fb Grub: Teater bagaswaras
IG: bagaswaras_stikesmukla
CP : 085878885448 (Bangkit)

ENGLISH CLUB STIKES MUKLA (ECSM)

English Club itu apa sech?
•

English Club merupakan salah satu UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang ada di
Stikes Muhammadiyah Klaten.

Tujuan:
•
•
•

Sebagai pembinaan bagi mahasiswa yang berpotensi dalam bahasa Inggris
Memfasilitasi mahasiswa untuk bisa berkomunikasi aktif dengan bahasa Inggris
Mempersiapkan mahasiswa dalam persaingan global

Metode pembelajaran
Metode yang diterapkan adalah sistem Fun Learning And Communicative Class (FLACC)
dengan rincian kegiatan :
1. Practice: Trial and Learn English bertujuan memperdalam ilmu dan memperlancar dalam
pengucapan bahasa Inggris. Ketika pembelajaran nanti akan dihadirkan seorang turis
asing.
2. Discution English bertujuan memperlancar dalam pengucapan bahasa Inggris dan
mempersiapkan anggota untuk mengikuti berbagai kompetisi.
3. Hunting Tourist bertujuan menumbuhkan keberanian untuk berbicara secara langsung
dengan turis/orang asing yang sedang berada di tempat wisata.
4. Evaluation bertujuan mengevaluasi setiap kegiatan dan kemampuan masing-masing
anggota.
5. Extra Program bertujuan untuk antisipasi ketika ada kegiatan insidential, misal seminar
internasional, tes TOEFL, TOEFL Like, dsb.

Pelaksanaan
Kegiatan dilakukan setiap hari Jumat dan Minggumulai jam 15.00 WIB – 17.00 WIB

CP : 0895392998609 (Muklas)

BINA ROHANI ISLAM (BRI) AL-HIKAM

Assalamu’alaikum…
BRI… Apa itu ?? Apakah dari kalian ada yang bertanya seperti itu ?? Atau sudah ada yang
tau ??
Nah kalau belum tau dari penulis akan memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu
BRI, Inget sob BRI di kampus kita itu bukan Bank Rakyat Indonesia lhoo melainkan Bina
Rohaniah Islam yaitu organisasi yang bergerak dalam mensyiarkan agama Allah di kampus
kita , selain itu BRI juga mempunyai Visi untuk mengkader generasi penerus agar berguna
bagi agama, bangsa serta keluarga sob. Sekedar info aja sebelum terbentuk BRI dahulunya
bernama TAKMIR MASJID atas berkat perjuangan sekumpulan mahasiswa akhirnya Takmir
Masjid itu berubah nama menjadi BRI seperti yang kita ketahui saat ini sob.
Ingat kawan jangan sampai kita berhenti berdakwah walaupun kita sibuk kuliah
pasalnya rehat kita dakwah itu, saat kita tak bernyawa lagi. Ada sebuah kata hadits
“SAMPAIKANLAH WALAU SATU AYAT” (HR. BUKHARI) maka dari itu temen –
temen dari BRI ingin mengajak mahasiswa baru untuk berdakwah dan mensyiarkan agama
Allah yang ada di kampus kita.
Beberapa agenda yang sudah terlaksana pada UKM BRI banyak juga lhoo kawan
seperti Kajian bada dzuhur, safari ramadhan, Tarling, Pengajian Akbar, Festival Anak Sholeh
dan masih buanyaak lagi lhoo sob maka dari itu kalau temen – temen mahasiswa baru
penasaran gabung ajah sama teman – teman BRI, kedatangan temen temen dinanti untuk
perubahan zaman atau bangsa ini untuk lebih baik sehingga menjadikan bangsa ini sebagai
bangsa “ BALDATUN TOYIBATUN WARABUN GHAFUR “ yaitu negeri yang adil dan
makmur yang diberkati serta diampuni ALLAH.
Demikian sampai disini dulu ya kawan perkenalan dari UKM BRI dan Ingeeetsssssss
??

SPIRIT NEVER DIE, DAKWAH NEVER ENDING
Wassalamu’alaikum…

CP : 085603917115 (Fadhilah)

HYMNE STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN

Baktimu pada negriku jasamu pada bangsaku
Wujudkan darma dan baktimengabdi sehat islami ,
Handal
Dan bermartabat cerdas dan terpercaya disiplin
Jujur mandiri berjiwa wirausaha STIKES
Muhammadiyah Klaten siap mendidik tenaga kesehatan
STIKES Muhammadiyah Klaten siap membimbing insan
mandiri MulyaBudi jasanyamengabdi untuk
negaraberkibar
Di bawah panji berbakti da’wah profesi

HYMNE SEHAT UNTUK SEMUA

Seputih sebersih seragammu
Seiklas setulus hatimu
Dikaulah pengabdi sesame manusia
Penolong Para Penderita
Tak bedakan golongan
Tiada kenal waktu
Engkau berikan senyumanmu
Tingkatkan bakti
Teruskan upaya menuju sehat untuk semua

MARS STIKES MUHAMMADIYAH
KLATEN

Hidup sehat harapan umat di alam semesta
Ciptaan illahi
STIKES Muhammadiyah Klaten siap sedia
Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur
Membina warga berdasarkan Pancasila
Demi jaya agama Nusa dan Bangsa
Tanpa mengenal lelah dan putus asa
Teruskan dan hentakan langkah kita
Tingkatkan ketaqwaan Jagalah kesehatan
Untuk kita semua, menuju masyarakat utama

BURUH TANI
buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
bersatu padu rebut demokrasi
gegap gempita dalam satu suara
demi tugas suci yang mulia
hari hari esok adalah milik kita
terciptanya masyarakat sejahtera
terbentuknya tatanan masyarakat
indonesia baru tanpa orba
marilah kawan mari kita kabarkan
di tangan kita tergenggam arah bangsa
marilah kawan mari kita nyanyikan
sebuah lagu tentang pembebasan
di bawah kuasa tirani
kususuri garis jalan ini
berjuta kali turun aksi
bagiku satu langkah pasti
berjuta kali turun aksi
bagiku satu langkah pasti
bagiku satu langkah pasti

PADAMU NEGERI

Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdi
Bagimu negeri jiwa raga kami

TOTALITAS MAHASIAWA

Kepada para mahasiswa
Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Di persimpang jalan
Kepada pewaris peradaban
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggaan
di lembar sejarah manusia
Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta..2x

MARS IMM

Ayo lah… ayo… ayo….
Derap derukan langkah
Dan kibar geleparkan panji-panji
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Sejarah umat telah menuntut bukti
Ingatlah… ingat… ingat…
Niat telah diikrarkan
Kitalah cendekiawan berpribadi
Susila cakap takwa kepada Tuhan
Pewaris tampuk pimpinan umat nanti
Immawan..dan Immawati…
Siswa teladan, putra harapan
Penyambung hidup generasi
Umat Islam, seribu zaman
Pendukung cita-cita luhur
Negri indah adil dan makmur

HYMNE IMM

Semoga berkah rahmat Ilahi
Melimpahi perjuangan kami
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Ikhlas beramal dan bakti
Gemilang sinar surya menyinari fajar harapan
Jayalah… IMM jaya
Abadi… perjuangan kami

INDONESIA RAYA
Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku
Bangsaku Rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya
*
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Tanahku negriku yang kucinta
Indonesia Raya
Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya
Back to *

SANG SURYA
Sang Surya Telah Bersinar
Syahadat Dua Melingkar
Warna Yang Hijau Berseri
Membuatku Rela Hati
Ya Allah Tuhan Rabbiku
Muhammad Junjunganku
Al Islam Agamaku
Muhammadiyah Gerakanku
Di Timur fajar Cerah Gemerlapan
Mengusir Kabut Hitam
Menggugah Kaum Muslimin
Tinggalkan Peraduan
Lihatlah Matahari Telah Tinggi
Di Ufuk Timur Sana
Seruan Illahi Rabbi
Samina Wa Atthona
Ya Allah Tuhan Rabbiku
Muhammad Junjunganku
Al Islam Agamaku
Muhammadiyah Gerakanku

DARAH JUANG
Di sini negeri kami
Tempat padi terhampar
Samuderanya kaya raya
Tanah kami subur tuan...
Di negeri permai ini
Berjuta Rakyat bersimbah rugah
Anak buruh tak sekolah
Pemuda desa tak kerja...
Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darah juang kami
Tuk bebaskan rakyat...
Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darah juang kami
Padamu kami berjanji

