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TENTANG 

PEDOMAN TATA TERTIB ASRAMA  

PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES 

BANDUNG 

   

 
A. KETENTUAN UMUM ASRAMA 

 

1. Seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI Bandung ( perempuan ) wajib  tinggal di 

Asrama Gunung Batu Cimahi / Bandung ( diutamakan mahasiswa yang tinggal diluar 

kota Bandung dan kota Cimahi ) 

2. Iuran asrama sebesar Rp 1.200.000 /Semester, dibayarkan pada saat masuk bersamaan 

dengan uang UKT 

3. Tata cara pembayaran uang asrama dengan menggunakan Virtual Account (VA) per 

mahasiswa yang akan diberikan oleh pihak keuangan (menyusul) 

4. Seluruh mahasiswa yang tinggal di Asrama Wajib makan di Asrama (satu paket). Pada 

hari Sabtu dan minggu mahasiswa Asrama tidak mendapat makan ( makan diluar secara 

sendiri sendiri) 

5. Pembayaran uang makan sebesar Rp 50.000/hari, dibayarkan persemester, sesuai dengan 

jumlah hari, (menyusul) dan bisa dicicil 2 kali bayar. Pembayaran uang makan melalui 

VA katering (menyusul) 

6. Semua mahasiswa yang tingal di Asrama wajib mematuhi semua peraturan Asrama yang 

dikeluarkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes RI Bandung. 

                                                                          

           

 B. TATA TERTIB DI ASRAMA 

     POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG 

 
I. Tata Tertib Di Asrama Mahasiswa  

Setiap penghuni asrama harus mematuhi segala ketentuan tata tertib yang berlaku di 

asrama mahasiswa, yaitu:  

1. Saling menghormati, menjaga kerukunan dan ketenangan asrama; 

2. Permasalahan Asrama disampaikan kepada petugas asrama; 

3. Menjaga dan menata barang masing-masing; 

4. Pintu kamar selalu terkunci apabila akan meninggalkan kamar;.  

5. Kran air dan lampu dalam keadaan mati jika sudah tidak dipakai atau jika 

meninggalkan kamar; 

6. Pengelola asrama tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik 

penghuni asrama;  

7. Dilarang menjemur pakaian bukan pada peruntukannya; 



8. Apabila kunci kamar hilang harus mengganti sesuai kunci yang hilang;  

9. Penghuni dilarang memindahkan atau mengeluarkan setiap peralatan kamar milik 

asrama;  

10. Dilarang menempelkan dan mencoret-coret permukaan pintu, dinding atau peralatan 

kamar milik asrama;  

11. Dilarang menyimpan, mengedarkan, dan/atau memanfaatkan barang yang bersifat 

pornografi, minuman keras, narkotika, obat-obatan terlarang, dan senjata tajam dan 

senjata api;  

12. Dilarang memelihara hewan peliharaan di lingkungan asrama mahasiswa;  

13.  Dilarang merokok di dalam area asrama mahasiswa;  

14. Dilarang membuang sampah, softex, dll di kamar mandi / WC / closet. 

15. Dilarang menggunakan ruang tamu sebagai tempat diskusi/mengerjakan tugas 

kelompok. 

16. Dilarang membawa dan atau menggunakan alat elektornik seperti TV, Rice    

Cooker, Dispenser, alat memasak air di dalam kamar asrama.  

17.  Petugas asrama bertugas mengontrol kamar masing-masing penghuni asrama. 

18. Untuk keamanan dan ketertiban asrama, Petugas asrama berhak mengamankan 

alat-alat elektronik yang digunakan diasrama, dan akan mengembalikan alat-alat 

elektronik yang digunakan ketika akan keluar dari asrama. 

 

II. Peraturan Kamar Tidur 

1. Kamar tidur harus rapih 

2. Jika meninggalkan kamar:  

1). Tempat tidur dalam keadaan rapih 

2). Lemari dan pintu dalam keadaan terkunci 

3). Lampu dan kran air dalam keadaan terkunci 

3. Dilarang menyimpan barang yang berbahaya, seperti : senjata tajam/api, minuman 

terlarang, dll. 

4. Dilarang menempel poster/gambar dan mencurat-coret pada dinding kamar atau 

barang iventaris. 

5. Dilarang memaku dinding, kusen, atau barang iventaris lainnya. 

6. Dilarang merokok di dalam kamar. 

7. Makan hanya diperbolehkan di ruang makan dan dilarang makan di kamar tidur 

kecuali bagi penghuni yang sakit. 

8. Tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga. 

 

III. Peraturan Penggunaan Kamar Mandi 

1. Setiap penghuni/pemakai kamar mandi atau WC bertanggungjawab atas kebersihan 

dan keutuhan perlengkapan kamar mandi. 

2. Mencuci pakaian hanya di ruang cuci dan dilarang mencuci pada saat mandi. 

3. Dilarang membuang sampah, softex, dll di kamar mandi/ WC/ Closet. 



 

 

IV. Peraturan Penggunaan Air dan Listrik 

1. Setiap penghuni diwajibkan untuk menghemat  dalam menggunakan air dan listrik, 

dengan membiasakan menutup kran air dan mematikan lampu/alat elektronik bila 

tidak dipergunakan. 

2. Dilarang menambah saluran listrik melalui double fitting atau sejenisnya, selain 

fasilitas yang tersedia. 

3. Menyetrika harus di tempat yang telah di tentukan. 

 

V. Peraturan Menerima Tamu 

1. Menerima tamu harus di ruang tamu dan berpakaian rapih. 

2. Dilarang menerima tamu kedalam kamar tidur. 

3. Setiap tamu harus lapor ke Satpam/ Petugas Piket/Petugas Asrama dan mengisi 

buku tamu. 

4. Orang tua yang berkunjung untuk menemui mahasiswa ke asrama hanya 

diperbolehkan di ruang tamu kecuali kondisi tertentu diperbolehkan untuk bertemu 

di kantor asrama setelah mendapat persetujuan dari Petugas Asrama.  

5. Waktu menerima tamu setiap hari mulai pukul 16.00 – 20.00. 

 

VI . Peraturan Menginap / Bermalam Diluar Asrama 

1. Bermalam diijinkan pada hari Sabtu atau menjelang hari libur; 

2. Bermalam di luar waktu yang ditentukan harus seiijin pengelola asrama; 

3. Mengisi buku ijin keluar asrama; 

4. Setelah ijin keluar asrama harap lapor ke petugas asrama dan mengisi buku 

laporan. 

 

VII. Peraturan Saat Liburan 

1. Sehari sebelum melaksanakan liburan, setiap penghuni harus mengisi buku pulang; 

2. Kamar dalam keadaan bersih dan rapih. 

3. Kamar dan lemari harus dikunci dan kunci kamar diserahkan kepada pengelola 

asrama. 

4. Selama liburan tidak diperkenankan tinggal di asrama, kecuali bagi penghuni yang 

tidak berniat untuk pulang dan penghuni yang bersangkutan harus membuat 

permohonan ijin tinggal dari pengelola asrama. 

5. Pada saat kembali harus melaporkan kepulangannya kepada pengelola asrama. 

 

VIII. Kegiatan Belajar 

1. Belajar dianjurkan mempergunakan ruangan yang telah disediakan hingga pukul 

22.00 dan jika dirasakan perlu dapat menggunakan ruangan lain sesuai kebutuhan 

dengan tidak mengganggu penghuni lainnya. 



2. Selama waktu belajar, mahasiswa lain tidak melakukan kegiatan yang dapaat 

mengganggu mahasiswa yang sedang belajar. 

 

IX. Waktu Istirahat 

1. Setiap penghuni dianjurkan untuk masuk kamar masing-masing paling malam pukul 

23.00 

2. Selama waktu istirahat, penghuni tidak melakukan kegiatan yang dapat 

mengganggu suasana istirahat/tidur. 

 

X. Pemeliharaan Kesehatan 

1. Penghuni yang sakit harus melapor kepada pengelola asrama. 

2. Bila diperlukan penghuni yang sakit diperkenankan dibawa pulang oleh 

keluarganya untuk beristirahat seijin pengelola asrama yang selanjutnya dilaporkan 

kepada Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi dan segala kebutuhan mahasiswa 

menjadi tanggungjawab keluarganya. 

 

XI. Tugas Piket Asrama 

1. Piket dilakukan oleh setiap penghuni asrama berdasarkan jadwal yang telah 

disusun oleh pengelola asrama bersama-sama organisasi asrama. 

2. Piket bertugas membantu pengelola asrama dalam pengawasan asrama dan 

lingkungannya. 

3. Piket harus mengetahui seluruh penghuni asrama pada saat jadwal tugas. 

4. Piket bertanggungjawab terhadap ketertiban lingkungan asrama. 

5. Piket melaporkan setiap kejadian yang terjadi pada jadwal tugas kepada pengelola 

asrama. 

 

XII. Berpakaian  

1. Mahasiswa penghuni asrama harus memakai pakaian yang sopan ketika berada di 

lingkungan asrama.  

2. Penghuni asrama dilarang memakai pakaian tidur seperti piama, tanktop, atau yang 

sejenisnya pada saat mnerima tamu.  

3. Mahasiswa harus membuka sepatu atau sandal ketika menginjak lantai asrama 

yang sedang dibersihkan atau masih basah dan/atau ketika sepatu maupun sandal 

dalam keadaan sangat kotor.  

XIII. Jam Malam  

1. Mahasiswa harus sudah masuk ke dalam gedung asrama paling lambat pukul 

20.00 WIB.  

2. Apabila ada aktifitas penghuni asrama di luar asrama yang menyebabkan 

penghuni asrama diperkirakan masuk asrama melebihi pukul 20.00 WIB, maka 

penghuni asrama harus melapor dan mendapat ijin terlebih dahulu dari pengelola 

asrama.  



 

XIV. Jam Makan 

1. Makan Pagi : 06.00  s.d.  07.00  WIB 

2. Makan Siang : 11.30  s.d.  13.00  WIB 

3. Makan Malam : 18.00  s.d.  19.00  WIB 

4. Kecuali pada bulan Rhomadon/bulan Puasa jam makan disesuaikan. 

 

XV. Pengaduan Fasilitas  

Apabila ada kerusakan pada fasilitas kamar maupun fasilitas umum segera laporkan ke 

petugas atau pengelola asrama. 

  

XVI. Keorganisasian Mahasiswa Asrama  

1. Setiap mahasiswa diwajibkan menjadi anggota organisasi komunitas mahasiswa 

asrama (KMA) yang di bentuk oleh setiap angkatan.  

2. Kepengurusan KMA dibentuk pada saat orientasi mahasiswa asrama pada awal 

masuk menjadi penghuni asrama.  

 

XVII. Keluar dari Asrama  

Penghuni asrama dibolehkan keluar dari asrama dengan ketentuan:  

1. Telah berakhir jangka waktu sewa asrama.  

2. Menyampaikan surat keluar asrama kepada Direktu apabila keluar sebelum habis 

masa huni 1 tahun atau karena keluar Akademik. 

3. Tidak menuntut uang kembali ketika belum habis masa huni (1 tahun). 

4. Menyerahkan kunci pintu kamar dan kunci-kunci lainnya dengan lengkap kepada 

petugas. 

5.  Tidak membawa barang/fasilitas apapun milik asrama. 

VIII. Penetapan Sanksi  

Apabila mahasiswa penghuni asrama melanggar ketentuan dan tata tertib sebagaimana 

dimaksud dalam bagian E, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tahapan:  

1. Apabila diketemukan ada penghuni menggunakan alat-alat elektronik (TV, Rice 

Cooker, Dispenser, alat memasak air di dalam kamar asrama), kami akan 

langngsung mengambil alat tersebut dan tidak akan dikembalikan lagi. 

2. Diberikan nasehat oleh pengawas asrama;  

3. Apabila setelah dinasehati ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan 

diberikan surat peringatan pertama (SP1);  

4. Apabila sudah diberikan SP 1 ternyata masih tetap melanggar peraturan, maka akan 

diberikan surat peringatan kedua (SP 2), yang sekaligus pula dilakukan 

pemberitahuan kepada orang tua dan Pembimbing Akademik (PA); dan  



5. Apabila setelah diberikan SP 2 mahasiswa tetap melanggar, maka akan diajukan 

permohonan kepada Direktur agar mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari 

asrama.  

Bandung, 20 Juni 2019 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 

Direktur, 

 

 

 

                                                           Dr.Ir.H.Osman Syarief,MKM 

NIP  196008061983121002 

 

 

 


