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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 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 keuangan adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan yang mampu
menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan
pembiayaan harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan
program akademik di sekolah tinggi dan program studi. Agar proses
penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, indtitusi harus memiliki akses yang memadai, baik dari
aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan. Standar
pendanaan merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang
merefleksikan kapasitas institusi di dalam memperoleh, merencanakan, mengelola,
dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana yang diperlukan guna mendukung
kegiatan tridarma perguruan tinggi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan
ketersediaan dana  yang dapat diakses oleh institusi sekurang-kurangnya harus
memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam
pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang
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menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan. Institusi harus
berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan
untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Institusi harus memiliki akses yang
memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridarma
program studi.

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 Keuangan

4. Definisi Istilah
Instirusi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk
penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana
kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program
akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara
transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi
penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

5. Pernyataan Standar
a. Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana (1) kebijakan

pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan
(3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap

b. Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit , hasil kerjasama
akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun.

c. Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

d. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.
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e. Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan
pembiayaan pendidikan.

f. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.
g. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian

pada masyarakat.
h. Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. 1) standar prosedur

operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2) standar prosedur
operasional evaluasi pendanaan internal, dan (3) bukti pelaksanaan

i. Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.

6. Strategi Pemenuhan Standar
a. Memiliki kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana yang

terdiri dari: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional
pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan
lengkap

b. Menyusun persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit,
hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun.

c. Memiliki kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

d. Menyusun mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.
e. Menyusun persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung

keseluruhan pembiayaan pendidikan.
f. Memiliki kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.
g. Menyusun persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian,

pengabdian pada masyarakat.
h. Memiliki kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal. 1) standar

prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2) standar prosedur
operasional evaluasi pendanaan internal, dan (3) bukti pelaksanaan
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a. Menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan

7. Indikator
a. Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana (1) kebijakan

pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan
(3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap

b. Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerjasama
akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya >20% dari total pembiayaan
pendidikan.

c. Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang
dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan,
dosen, dan pemangku kepentingan lainnya

d. Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan
mahasiswa yang melibatkan semua unsur pimpinan, dosen, dan pemangku
kepentingan lainnya

e. Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan
pembiayaan pendidikan <50%.

f. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian
pada masyarakat sebesar 75%-90% dari   total anggaran dana dengan pertanggung
jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.

g. Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2)
standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal,  (3) bukti pelaksanaan
monitoring dan (4) bukti pelaksanaan evaluasi keuangan internal yang lengkap.

h. Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, ada audit eksternal
(akuntan publik) dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

8. Dokumen Terkait
a. Statuta STIKES Widyagama Husada
b. Organisasi Tata Kerja (OTK) STIKES Widyagama Husada
c. Pedoman monitoring dan evaluasi kinerja bagian/unit.
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d. Dokumen Peraturan Mengenai Pengelolaan Keuangan
e. Dokumen Rencana Anggaran Belanja STIKES,,
f. Dokumen Rencana Anggaran Belanja Program Studi,
g. Dokumen Laporan Penggunaan Anggaran STIKES .
h. Dokumen Laporan Penggunaan Anggaran Program Studi
i. Standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan
j. Standar Lelang pekerjaan barang atau jasa

9. Referensi
a. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Statuta STIKES Widyagama Husada Tahun 2016
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