SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI
Ijin Mendiknas RI Nomor 174 / D / O / 2008
Kampus I : Jalan Rajawali Barat Nomor 38 Bandung 40184
Kampus II : Jalan Cihanjuang Nomor 303 (km 6,3) Bandung Barat 40559

Tel. ( 022 ) 6079141
Tel. ( 022 ) 6647780

PENGUMUMAN
NOMOR Peng. 010 / SR-I / K / VIII / 18
TENTANG
JADWAL DAN PERLENGKAPAN MENEMPATI ASRAMA MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2018 / 2019

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa baru STIKes Rajawali program reguler Semester Gasal Tahun
Akademik 2018 / 2019 bahwa :
1. Mahasiswa wajib datang untuk mulai menempati Asrama Mahasiswa Kampus II STIKes Rajawali pada hari
Senin tanggal 10 September 2018, dengan waktu kedatangan :
a. Program Studi S1 Keperawatan

:

pk. 08.00 s.d. pk. 11.00 WIB ;

b. Program Studi DIII Kebidanan

:

pk. 11.00 s.d. pk. 13.00 WIB ;

c. Program Studi DIII Analis Kesehatan

:

pk. 13.00 s.d. pk. 14.30 WIB ;

d. Program Studi DIV Teknologi Laboratorium Medik :

pk. 14.30 s.d. pk. 15.30 WIB.

2. Barang-barang yang wajib dibawa adalah :
a. Pakaian :
1) Pakaian kuliah, 2 pasang :
a) Pria :
(1) Kemeja berwarna putih polos (tanpa corak dan / atau gambar) ;
(2) Celana panjang berbahan kain (bukan jeans) berwarna hitam ;
(3) Ikat pinggang berwarna hitam dengan gesper standar ;
(4) Kaus kaki berwarna putih polos (tanpa corak dan / atau gambar), dengan ketinggian antara
sepertiga bawah sampai pertengahan tungkai bawah ;
b) Wanita :
(1) Kemeja berwarna putih polos (tanpa corak dan / atau gambar) ;
(2) Celana panjang berbahan kain (bukan jeans) berwarna hitam dengan potongan yang tidak ketat;
(3) Kerudung berbentuk segi empat dan ciput (dalaman kerudung) berwarna putih polos (tanpa
corak dan / atau gambar), bagi yang memakai kerudung ;
(4) Jepit rambut berwarna hitam dan hair nett berwarna hitam (bagi yang tidak memakai kerudung
dan memiliki rambut melewati kerah baju) ;
(5) Ikat pinggang berwarna hitam dengan gesper standar ;
(6) Kaus kaki berwarna putih polos (tanpa corak dan / atau gambar), dengan ketinggian antara
sepertiga bawah sampai pertengahan tungkai bawah ;
2) Pakaian untuk tidur, 2 pasang ;
3) Pakaian untuk olah raga, 1 pasang ;
4) Pakaian untuk sehari-hari, 2 pasang ;
Catatan : Bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan
Kabupaten Bandung Barat, diperbolehkan untuk membawa pakaian masing-masing 4 pasang.
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b. Alas kaki :
1) Sepatu kuliah (warna hitam ; apabila bertali, tali berwarna hitam ; tanpa hak), 1 pasang ;
2) Sepatu olah raga, 1 pasang ;
3) Sandal tertutup, 1 pasang ;
4) Sandal jepit, 1 pasang ;
c. Perlengkapan ibadah ;
d. Peralatan mandi dan perawatan tubuh ;
e. Ember dengan penutup, 1 buah :
1) ukuran : diameter ± 30 cm dan tinggi ± 30 cm ;
2) diberi tulisan nama, NPM, dan program studi menggunakan spidol permanen ;
f. Penjepit jemuran, 10 buah ;
g. Gantungan baju (hanger), 6 buah ;
h. Seprai untuk kasur ukuran 200 cm x 150 cm dan sarung bantal ukuran standar (berwarna putih tanpa
corak dan / atau gambar), 2 pasang ;
i. Selimut (disarankan yang tebal), 1 buah ;
j. Perlengkapan makan :
1) Piring melamin, gelas, sendok, dan garpu, 1 set ;
2) Tempat / wadah makanan tertutup (misting), 1 buah ;
k. Obat-obatan pribadi ;
l. Peralatan perlengkapan studi (buku, alat, tulis, dll.) ;
m. Tas untuk kuliah, 1 buah.
3. Selain barang-barang di atas, mahasiswa diperbolehkan untuk membawa barang-barang keperluan pribadi
lain dan barang-barang yang berkaitan langsung dengan studi (misalnya : komputer jinjing / laptop).

4. Barang-barang yang tidak boleh dibawa adalah :
a. Alat elektronik selain telepon genggam dan komputer jinjing / laptop (misalnya : pengering rambut, setrika,
dispenser, televisi, kompor, dll.).
b. Barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan studi (misalnya : perhiasan, boneka, dll.).
5. Pengumuman lain akan disampaikan kemudian.

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2018
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,
Ttd.
TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.
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