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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
Pengelolaan sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan
keberlanjutan program akademik. 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 sistem informasi. Standar sistem informasi merupakan
elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas
program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan
mutu sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma
program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan sistem informasi
yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi
standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam pengelolaan,
pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan
dalam menetapkan standar sistem informasi.
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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
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.

4. Pernyataan Standar
a. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses
pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, e-learning, dan online journal/library.
b. Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik
dan non-akademik yang mencakup hardware dan software.
c. Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang
memadai.
d. Aksesibilitas data dalam sistem informasi.
e. Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang
lengkap

5. Strategi Pemenuhan Standar
a. Ketersediaan TIK mencakup: 1. bandwidth dan hardware, 2. software, 3. elearning, 4. e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari
keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
b. Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1.
Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik , 3. Administrasi Umum, 4.
Administrasi keuangan , 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. Kerjasama.
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c. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth > 25 kbps per mahasiswa
d. Data dikelola dengan komputer yang sangat terintegrasi, serta dapat diakses
melalui jaringan internet.
e. Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, dan pengamanan
sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasikan perkembangan teknologi
dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan
yang sangat memadai.

6. Dokumen Terkait
a.
b.
c.
d.

Dokumen Kurikulum
Dokumen GBPP/SAP/Bahan Ajar.
Dokumen mekanisme pembelajaran.
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.
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a. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Statuta STIKES Widyagama Husada Tahun 2016
c. OTK STIKES Widyagama Husada Tahun 2016
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