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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 ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian yang diselenggarakan
untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan
penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan
pelaksanaannya. Sistem pengelolaan penelitian harus terintegrasi dengan
penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi,
terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan
tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola
oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara
efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap
penelitian. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu
akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam
memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan
meningkatkan mutu penelitian. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam
pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian. Program studi
memiliki akses d
an mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian.
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3. Subjek Penanggung Jawab Pemenuhan Standar
a.
b.
c.
d.

Ketua dan Wakil Ketua STIKES Widyagama Husada
Ketua Program Studi
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Kepala LPPMK

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan
kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS
(ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan
masyarakat. Program studi memiliki akses atau road map dan pelaksanaan
penelitian yang menunjang terwujudnya visi dan terlaksananya misi program
studi dan institusi, serta akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang
menunjang. Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan
penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan
pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi
ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi
dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional agar memberikan
manfaat bagi pemangku kepentingan.

5. Pernyataan Standar

1) Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian.
a. Kebijakan dasar implementasi, monitoring, dan evaluasi penelitian,
b. Penanganan plagiasi dan paten (HKI),
c. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian,
d. Dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses
oleh semua pihak
2) Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional,
nasional dan internal tiga tahun terakhir.
3) Besaran dan proporsi dana penelitian/ funding yang diperoleh dari institusi
internasional, nasional dan lokal tiga tahun terakhir.
4) Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi tiga tahun
terakhir.
5) Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir.
6) Jumlah paten.
7) Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat
guna yang diterapkan.
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8) Persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker tiga tahun terakhir.
9) Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga
tahun terakhir.
10) Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah tiga
tahun terakhir.
11) Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi per tahun.
12) Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf
internasional/regional , nasional, dan internal tiga tahun terakhir.

6. Strategi Pemenuhan Standar

a) Memiliki jumlah penelitian per tahun (atas biaya luar negeri/dalam
negeri/sendiri), yang dilakukan oleh dosen tetap sesuai denganRIP Program
Studi: > 3.
b) Memiliki persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir
dalam penelitian dosen : > 10%.
c) Memiliki jumlah artikel ilmiah (buku/jurnal nasional/internasional) yang
dihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir : > 3.
d) Memiliki karya-karya yang telah memperoleh perlindungan Hak atas
Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir : > 1.
e) Memiliki karya-karya penelitian dosen yang telah memperoleh pengakuan
kepakaran/award dalam tiga tahun terakhir : > 1.

7. Indikator

a. Jumlah penelitian per tahun (atas biaya luar negeri/dalam negeri/sendiri), yang
dilakukan oleh dosen tetap sesuai dengan RIP Program Studi: > 3.
b. Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam
penelitian dosen : > 10%.
c. Jumlah artikel ilmiah (buku/jurnal nasional/internasional) yang dihasilkan oleh
dosen tetap dalam tiga tahun terakhir : > 3.
d. Karya-karya Program Studi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas
Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir : > 1.
e. Karya-karya penelitian dosen Program Studi yang telah memperoleh
pengakuan kepakaran/award dalam tiga tahun terakhir : > 1.

8. Dokumen Terkait
1) Pedoman Penelitian
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Dokumen Kontrak Penelitian
Dokumen Laporan Penelitian yang dilakukan dosen
Dokumen Logbook Penelitian
Dokumen Publikasi Ilmiah.
Dokumen Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian

9. Referensi
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