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1. Visi, MisidanTujuan 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

2. Rasionalisasi
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus
memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen
dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu
yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku
kepentingan

utama

sekaligus

sebagai

pelaku

proses

nilai

tambah

dalam

penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi,
mencapai tujuan melalui strategi‐strategi yang dikembangkan oleh program studi.
Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi
calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu

3. SubjekPenanggungJawabPemenuhanStandar
a. Ketuadan Wakil Ketua STIKES WidyagamaHusada
b. Ketua Program Studi
c. KepalaLembagaPenjaminanMutu
Lembaga Penjaminan Mutu |

1

STIKES WIDYAGAMA HUSADA
STANDAR MUTU
(SELEKSI MAHASISWA BARU)

No. Dok.

: 12/SM.LPM/2016

Berlaku Sejak

: 30 Maret 2016

Revisi

:2

Halaman

: 1‐ 2

d. Kabag Humas dan Marketing.

4. Definisi Istilah
Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku
proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan
manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada
masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan
kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan
ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik
mutu dan tujuan program studi.Partisipasi aktif program studi dalam perekrutan dan
seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan
persyaratan mutu input dan daya tampung kepada institusi.

5. PernyataanStandar
a. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip‐prinsip ekuitas
b. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip pemerataan
wilayah asal mahasiswa.
c. Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan,
kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi
pelaksanaannya.
d. Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan
menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu
secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.
e. Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut
seleksi
f. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang
lulus seleksi
g. Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan
transfer
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6. Strategi Pemenuhan Standar
a. Menyusun sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan kesempatan yang
sama pada seluruh lapisan masyarakat dari mana pun asalnya.
b. Menyusun sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria,
prosedur,

instrumen,

sistem

pengambilan

keputusan

dan

konsistensi

pelaksanaannya.
c. Menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu
secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti
program tanpa membayar finansial dan semua mendapat beasiswa.
d. Mengusahakan pengurangan persentase rasio pendaftar diterima sebagai
mahasiswa baru.
e. Mengusahakan peningkatan rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang
terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.
f. Mengurangi jumlah mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.

7. Indikator
a. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada
seluruh lapisan masyarakat dari mana pun asalnya.
b. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur,
instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.
c. Lebih dari 20% mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang
mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat
mengikuti program tanpa membayar finansial dan semua mendapat beasiswa.
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d. Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut
seleksi semakin kecil.
e. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang
lulus seleksi >95%.
f. Kurang 10% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi
lain.

8. Dokumen Terkait
a.
b.
c.
d.
e.

Statuta
OTK
Pedoman Penjaminan Mutu Akademik
Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan
Dokumen Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru

9. Referensi
a. PP No 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan
b. Statuta STIKES WidyagamaHusadaTahun 2016
c. OTK STIKES WidyagamaHusadaTahun 2016
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