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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 masyarakatdi 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

1. Rasionalisasi
Standar sarana prasarana ini adalah acuan keunggulan mutu sarana dan prasarana,
serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program
akademik. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus
menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di
program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program
studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki
akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan
terhadap prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Standar prasarana dan sarana
serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi
yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan,
mengelola, dan meningkatkan mutu prasarana dan sarana serta sistem informasi
yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma program studi. Tingkat
kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan prasarana dan sarana serta sistem
informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus
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memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam
pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang
menjadi landasan dalam menetapkan standar prasarana dan sarana serta sistem
informasi. Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan
sumber daya guna mendukung kegiatan tridarma program studi.

2. Subjek Penanggung Jawab Pemenuhan Standar
a. Ketua dan Wakil Ketua STIKES Widyagama Husada
b. Ketua Program Studi
c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
d. Kepala Bagian Administrasi Umum.

3. Definisi Istilah
Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik
memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna,
maupun mutu. Kelengkapan dan mutu dari sumber daya ini juga sangat penting
sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan
visi program studi, mahasiswa   mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan
serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan prasarana dan
sarana pada program studi   memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas,
pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan
dan efisiensi penggunaannya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan
teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program
akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem
manajemen informasi secara efektif   dapat didayagunakan untuk mendukung
proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (retrieval),
presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.
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4. Pernyataan Standar
a. Skor luas ruang kerja per dosen : > 3 m2.
b. Program Studi didukung oleh fasilitas ruang kelas, ruang laboratorium, studio,

ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. yang lengkap dan bermutu baik.
c. Program Studi didukung oleh prasarana penunjang (kantin, toilet, ruang

bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, dan tempat olah raga) yang
lengkap, bermutu baik dan memenuhi kebutuhan mahasiswa.

d. Program Studi didukung oleh perpustakaan dengan koleksi : textbox > 250,
disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir (> 200 judul); jurnal ilmiah terakreditasi Dikti
(> 2 judul, nomor lengkap), jurnal ilmiah international (> 1 judul, nomor lengkap),
dan prosiding seminar tiga tahun terakhir (6-8 judul).

e. Program Studi memiliki akses yang baik ke beberapa perpustakaan di luar
perguruan tinggi.

f. Proses  belajar  mengajar  didukung  oleh  sarana laboratorium  yang  bermutu
baik  (tempat praktikum,  bengkel,  studio,  ruang  simulasi,  rumah sakit,
puskesmas/balai  kesehatan,  green house,  lahan  untuk  pertanian,  dan
sejenisnya)  yang  dapat  diakses  oleh  mahasiswa  untuk praktikum dan
penelitian tugas akhir mahasiswa.

g. Proses belajar mengajar didukung peralatan utama di kelas (LCD, laptop,
internet/WiFi, dll) yang mencukupi dan bermutu baik, serta dapat digunakan
setiap hari.

h. Proses  belajar  mengajar  didukung  oleh  sistem  informasi  (hardware,  software
berlisensi,  e- learning, dan online library) yang bermutu baik dan dapat diakses
secara baik.

i. Program Studi  memiliki  dan  menerapkan  sistem  yang  memudahkannya
dalam  mengolah  dan mengakses data kegiatan akademik : Skor = > 3 (dari skala
1-4).

j. Program Studi memiliki situs web yang datanya dimutakhirkan secara regular
(<1 minggu).

5. Strategi Pemenuhan Standar
a. STIKES memiliki skor luas ruang kerja per dosen : > 3 m2.
b. STIKES didukung oleh fasilitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dsb.

yang lengkap dan bermutu baik.
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c. STIKES didukung oleh prasarana penunjang (tempat ibadah, kantin, toilet, ruang
bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, dan tempat olah raga) yang
lengkap, bermutu baik dan memenuhi kebutuhan mahasiswa.

d. STIKES didukung oleh perpustakaan dengan koleksi: textbox > 250, skripsi/tugas
akhir (> 200 judul); jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (> 1 judul, nomor lengkap),
jurnal ilmiah international (> 1 judul, nomor lengkap), dan prosiding seminar tiga
tahun terakhir (2-4 judul).

e. STIKES  memiliki akses yang baik ke beberapa perpustakaan di luar perguruan
tinggi.

f. STIKES didukung oleh sarana laboratorium yang bermutu baik (tempat
praktikum, ruang  simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan dan
sejenisnya) yang  dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian
tugas akhir mahasiswa.

g. STIKES didukung peralatan utama di kelas (LCD, laptop, internet/WiFi, dll) yang
mencukupi dan bermutu baik, serta dapat digunakan setiap hari.

h. STIKES didukung oleh sistem informasi (hardware, software berlisensi, e-
learning, dan online library) yang bermutu baik dan dapat diakses secara baik.

i. STIKES memiliki dan menerapkan sistem yang memudahkannya dalam
mengolah dan mengakses data kegiatan akademik : Skor = > 3 (dari skala 1-4).

j. STIKES memiliki situs web yang datanya dimutakhirkan secara regular (<1
minggu).

6. Dokumen Terkait
a. Dokumen Kurikulum
b. Dokumen GBPP/SAP/Bahan Ajar.
c. Dokumen mekanisme pembelajaran.
d. Dokumen kebijakan dan program peningkatan dan pemeliharaan  suasana akademik.
e. Intruksi Kerja Laboratorium Kebidanan, Laboratorium Kesehatan Lingkungan,

Laboratorium Ilmu Keperawatan, dan Laboratorium Bahasa & Komputer
f. Prosedur Mutu Laboratorium Kebidanan, Laboratorium Kesehatan Lingkungan,

Laboratorium Ilmu Keperawatan, dan Laboratorium Bahasa & Komputer.
7. Referensi

a. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
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