PERTEMUAN IKATAN ORANG TUA
MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI
CILACAP TAHUN 2018

Bertempat dihalaman kampus Politeknik Negeri Cilacap, Kamis 27
September 2018, telah diadakan Pertemuan Wali dan Orang Tua mahasiswa
Politeknik Negeri Cilacap. Dalam kegiatan ini disamping dihadiri oleh
Seluruh Wali dan Orang Tua Mahasiswa, juga dihadiri oleh Jajaran Direksi
yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan wakil
Direktur Bidang kemahasiswaan PNC , Ketua Jurusan dari ketiga jurusan
yang ada di PNC dan Perwakilan dari Penyelenggara Asuransi yaitu
BUMIDA. Sebagai pembicara pada kegiatan kali ini yaitu Pujono, ST.M.Eng,
selaku Wakil Direktur III, Muhamad Yusuf, S.ST.,MT- selaku Wakil Direktur
I Bidang Akademik, Sumardi, Pengurus Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM)
Politeknik Negeri Cilacap, dan Arie Sucipto, perwakilan dari Asuransi
Bumida Bumiputera.
Wakil Direktur III Pujono, ST.,M.Eng dalam sambutannya menyampaikan
“Mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap merupakan tunas bangsa yang
terpilih karena kemampuan intelektual dan berbakat pada bidangnya dan
akan menjadi pelaksana pembangunan nasional. Mereka datang dari
seluruh wilayah Indonesia yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat
yang berbeda-beda dan kemampuan finansialnya sebagian besar terbatas.
Oleh karena itu timbul berbagai kesulitan yang menyangkut masalah
tersebut, padahal mereka seharusnya mampu mencapai prestasi yang lebih
baik. Menyadari keadaan tersebut, kerangka dasar pendirian IOM Politeknik
Negeri Cilacap adalah berupaya menjalin kerjasama yang baik dengan
orangtua mahasiswa, institusi Politeknik Negeri Cilacap, para pengusaha
dan instansi lain yang terkait untuk ikut berperan aktif dalam menangani
masalah ini. Dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, diharapkan IOM
Politeknik Negeri Cilacap dapat berbuat banyak dalam melaksanakan
program-program kerjanya. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk
menciptakan suasana yang lebih kondusif agar mereka lancar dalam
melaksanakan belajarnya, baik dalam program kurikuler maupun
ekstrakurikuler yang sangat membantu menunjang kematangan hidupnya
kelak dalam bersosioalisasi dengan lingkungan kerjanya maupun
lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal. Pada prinsipnya kegiatan
IOM Politeknik Negeri Cilacap sangat bermanfaat untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas lulusan, sehingga membantu mahasiswa maupun

orangtua, institusi Politeknik Negeri Cilacap dan para pengusaha sebagai
pengguna alumni Politeknik Negeri Cilacap.
Sementara itu Wakil Direktur I Bidang Akademik dalam paparannya hanya
lebih memperkenalkan tentang sistem akademik dan pembelajaran yang
berlaku di Politeknik Negeri Cilacap. Sedangkan Ketua IOM PNC –Sumardi
memaparkan tentang Pengenalan struktur organisasi dan fungsi Ikatan
Orang Tua Mahasiswa. IOM merupakan Organisasi yang mendedikasikan
aktivitasnya untuk membantu mahasiswa yang karena keterbatasan
kemampuan sosial mengalami kesulitan dalam membayar biaya kuliah.
Organisasi ini lahir dari empati kolektif, perhatian dan kepedulian terhadap
mahasiswa.
Harapan Pendirian IOM
a) Sebagai fasilitator antara institusi, mahasiswa dan orangtua/wali
mahasiswa, baik secara akademis maupun non akademis dalam rangka
mendukung kelancaran program pendidikan.
b) Menjalin kerjasama diantara sesama orangtua/wali mahasiswa untuk
mewujudkan kebersamaan demi keberhasilan mahasiswa dalam
menyelesaikan studi sejalan dengan tekad Politeknik Negeri Cilacap akan
studi tepat waktu dan zero drop out.
Tujuan daripada didirikannya IOM adalah;
• Menumbuhkan solidaritas sosial antar orang tua/wali mahasiswa di
Politeknik Negeri Cilacap.
• Menjalin komunikasi antara orang tua/wali mahasiswa dengan Politeknik
Negeri Cilacap dalam kegiatan pendidikan.
• Meningkatkan peran serta dan kepedulian orangtua/wali mahasiswa
dalam kelangsungan pendidikan mahasiswa.
• Meminimalisir jumlah mahasiswa DO (Drop out) dan memaksimalkan
jumlah mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan.
• Membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan
memberikan bimbingan baik dalam hal keuangan, akademik dan
personal (pribadi).
Diakhir sesi Paparan disampaikan oleh Arie Sucipto, perwakilan dari
Asuransi Bumida Bumiputera. Beliau mengatakan bahwa Asuransi Bumida
merupakan salah satu sbu bisnis unit atau anak perusahaan dari AJB
Bumiputera 1912 (group Bumiputera) yang secara khusus bergerak dalam
bidang jasa asuransi kerugian yaitu menjual semua jenis produk asuransi
diluar asuransi jiwa baik produk konvensional maupun produk non
konvensional seperti asuransi. Asuransi Mahasiswa Koe merupakan
pengembangan dari produk asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan
diri menjamin tertanggung akibat kecelakaan yang menimpa dirinya selama
24 jam dalam periode pertanggungan tertentu. Manfaat Jaminan :

• Memberikan santuan atas resiko rawat inap akibat sakit biasa maupun
akibat kecelakaan.
• Pemberian santunan atas biaya rawar jalan akibat resiko kecelakaan.
• Jaminan kecelakaan pada resiko : meninggal dunia, cacat tetap, dan
biaya pengobatan.
• Jaminan akibat resiko kecelakaan selama 24 jam penuh.
• Jaminan terhadap biaya santunan pemakaman.
• Pelayanan klaim menerapkan pelayanan jemput bola dan komunikasi
proaktif
• Mahasiswa dapat memilih rumah sakit / balai pengobatan dalam
menjalani perawatan.
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