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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 kerjasama yang diselenggarakan untuk dan
terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu
ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem
kerjasama 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 kerjasama, internal maupun eksternal. 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 kerjasama. Program studi harus
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan
kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan
mendayagunakan sumber daya guna mendukung kerjasama.
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3. Subjek Penanggung Jawab Pemenuhan Standar
a. Ketua dan Wakil Ketua STIKES Widyagama Husada
b. Ketua Program Studi
c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
d. Kepala LPPMK

4. Definisi Istilah
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kerjasama yang diselenggarakan
untuk dan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Perguruan
tinggi merancang dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pemangku
kepentingan terkait dalam rangka pendayagunaan, peningkatan kepakaran
dosen, kompetensi mahasiswa, serta sumber daya lain yang dimiliki perguruan
tinggi secara saling menguntungkan.

5. Pernyataan Standar
1) Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama.
2) Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir.
3) Persentase dosen yang menjadi anggota  organisasi  profesi atau organisasi

keilmuan tiga tahun terakhir.
4) Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri

Dharma tiga tahun terakhir.
5) Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun

terakhir.
6) Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.
7) Jumlah mahasiswa internasional dari  total mahasiswa

6. Strategi Pemenuhan Standar
Memiliki kegiatan kerjasama yang banyak dalam jumlah dengan instansi di dalam
negeri/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian PS.

7. Indikator
Adanya kegiatan kerjasama yang banyak dalam jumlah dengan instansi di dalam
negeri/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian PS.
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8. Dokumen Terkait
1) Pedoman Kerjasama
2) Dokumen MoU DN
3) Dokumen MoU LN

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


