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1. Visi, Misi dan Tujuan STIKES 

a. VISI 

Sebagai Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan yang terdepan, profesional dan inovatif 

b. MISI 

1) Menghasilkan lulusan yang amanah, religius, kreatif dan terampil 

2) Menjadi rujukan masyarakat di bidang kesehatan 

3) Meningkatkan penelitian kesehatan yang aplikatif dan bermanfaat bagi 

masyarakat 

4) Mengembangkan kewirausahaan sebagai bekal kemandirian 

c. TUJUAN 

Mendidik tenaga profesional dan ahli di bidang pelayanan kesehatan, terampil 

dalam: melaksanakan pekerjaan task skill, mengelola pekerjaan task management 

skill, mengelola kemungkinan kejadian dalam pekerjaan contingency management 

skill 

2. Rasionalisasi 

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan, serta 

bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan  dan memberikan layanan 

kepada mahasiswa dan lulusannya. Perguruan tinggi bertanggung jawab 

memberikan jaminan mutu dan layanan untuk menjamin keberhasilan mahasiswa 
 

3. Subjek Penanggung Jawab Pemenuhan Standar 

a. Ketua dan Wakil Ketua STIKES Widyagama Husada 

b. Ketua Program Studi  

c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu 

d. Kabag Kemahasiswaan 

4. Definisi Istilah 

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai 

pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan 
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manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada 

masyarakat.  

Dalam pengelolaan lulusan sebagai produk, program studi menyiapkan pembekalan 

pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. 

Kemitraan program studi dengan lulusan berupa tracer study serta penggalangan 

dukungan dan sponshorship pada lulusan. 

5. Pernyataan Standar 

a. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi. 

b. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi. 

c. Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir. 

d. Sistem evaluasi kelulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, 

keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.  

e. Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi 

pelacakan. 

f. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk 

sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses 

pembelajaran dan pengembangan jejaring. 

g. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama. 

h. Persentase lulusan yang menjadi entrepreuner dalam tiga tahun terakhir. 

6. Strategi Pemenuhan Standar 

a. Jumlah mahasiswa STIKes yang drop-out dan undur diri pada angkatan yang 

sama tidak boleh lebih dari  6%. 

b. Persentase mahasiswa STIKes yang lulus dengan tepat waktu lebih dari 90%. 

c. Lulusan STIKes paling lama mempunyai masa tunggu kerja pertama kurang dari 

6 bulan 

d. Lulusan STIKes yang bekerja sesuai bidang studi  > 50%. 

e. Pengguna lulusan STIKes menilai baik terhadap kualitas lulusan dari aspek 

integritas (etika dan moral), profesionalisme, kemampuan bahasa inggris, 
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penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan 

diri. Total skor dari ke tujuh kriteria : 21-28. 

f. STIKES melaksanakan pelacakan dan perekaman data lulusan serta memiliki 

sistem dokumentasi yang komprehensif. 

g. Program Studi menggunakan hasil pelacakan dan data  untuk perbaikan proses 

pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan pembangunan 

jejaring 

h. Alumni STIKes aktif  berpartisipasi  dalam  mendukung  pengembangan  

akademik  dan  non-akademik dalam bentuk : (a) sumbangan dana, (b) 

sumbangan fasilitas, (c) keterlibatan dalam kegiatan  akademik, (d)  

pengembangan  jejaring  dan  (e)  penyediaan fasilitas  untuk  kegiatan akademik. 

7. Indikator  

a. Persentase mahasiswa yang drop-out dan undur diri pada angkatan yang sama : 

< 6%. 

b. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu : > 90%. 

c. Masa tunggu kerja pertama kurang dari 6 bulan 

d. Lulusan STIKes yang bekerja sesuai bidang studi  > 50%. 

e. Pengguna lulusan STIKes menilai baik terhadap kualitas lulusan dari aspek 

integritas (etika dan moral), profesionalisme, kemampuan bahasa inggris, 

penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan 

diri. Total skor dari ke tujuh kriteria : 21-28. 

f. STIKES melaksanakan pelacakan dan perekaman data lulusan serta memiliki 

sistem dokumentasi yang komprehensif. 

g. Program Studi menggunakan hasil pelacakan dan data  untuk perbaikan proses 

pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan pembangunan 

jejaring 

h. Alumni STIKes aktif  berpartisipasi  dalam  mendukung  pengembangan  

akademik  dan  non-akademik dalam bentuk : (a) sumbangan dana, (b) 

sumbangan fasilitas, (c) keterlibatan dalam kegiatan  akademik, (d)  

pengembangan  jejaring  dan  (e)  penyediaan fasilitas  untuk  kegiatan akademik. 

 



 

STIKES WIDYAGAMA HUSADA 
No. Dok.  : 04/SM.LPM/2016 

Berlaku Sejak  : 30 Maret 2016 

STANDAR MUTU Revisi  : 2 

Kelulusan Mahasiswa Halaman :  1-4 halaman 

 

Microsoft | 4 

 

8. Dokumen Terkait 

a. Statuta STIKES Widyagama Husada 

b. Organisasi Tata Kerja (OTK) STIKES Widyagama Husada 

c. Dokumen Profil Makasiswa 

d. Dokumen Evaluasi Layanan Akademik  

e. Dokumen Kode Etik Mahasiswa 

f. Dokumen Tracer Study Lulusan. 

 

9. Referensi 

a. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

b. Statuta STIKES Widyagama Husada Tahun 2016 

c. OTK STIKES Widyagama Husada Tahun 2016 

d. Rencana Strategi (RENSTRA) Widyagama Husada Tahun 2016 

e. Rencana Operasional (RENOP) Widyagama Husada Tahun 2016 

 


