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A. IDENTITAS PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 

 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah : STIK Muhammadiyah Pontianak 

Alamat : Jl. Sei Raya Dalam Ceria V Pontianak 

Nomor Telpon :  0561-711837 

Nomor Faksimili : 0561-711839 

E-maildan Website : admin@stikmuhptk.ac.id/http://stikmuhptk.a

c.id 

Nomor SK Pendirian PTM *) : 88/D/O/2006 

Tanggal SK Pendirian PTM : 15 Juni 2006 

Pejabat Penandatangan : 
(Mendiknas RI) 

SK Pendirian PTM : 88/D/O/2006 

Tahun Pertama Kali Menerima 
Mahasiswa 

: 2006 

Peringkat Akreditasi Institusi :  B (319) 

Nomor SK BAN-PT : 186/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 
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Nama 

Program 

Studi 

Program 
Ijin 

Penyelenggaraan 

Program Studi 

Akreditasi 

Program 

Studi 

1.  Ners  S1 SK Mendikbud RI 

11980/D/T/K-

XI/2012 

Baik(317) 
(0111/LAM-

PTKes/Akr/

Sar/XI/2015

) 

Daluwarsa 

tanggal 8 

Nov 2020 

2.  Ners Profesi SK Mendikbud RI 

No:124/E/O/2012 

Baik (319) 
(0112/LAM-

PTKes/Akr/

Pro/XI/201

5) 

Daluwarsa 

tanggal 8 

Nov 2020 

3.  Diploma   D.III SK Mendikbud RI 

7582/D/T/K-XI/2011 

Baik (305) 
(0714/LAM-

PTKes/Akr/

Dip/VII/201

6) 

Daluwarsa 

tanggal 31 

Juli 2021   

Keterangan: 
*) Lampirkan fotokopi SKterakhir. 
**) Doktor,Magister,Sarjana,SarjanaTerapan,Diploma-III,Diploma-II,Diploma-I. 

***) Nomor surat, tanggal terbit, pejabat penandatangan surat ijin, dan masa berlaku 

ijin penyelenggaraan. 

****) Status akreditasi, nomor SK BAN-PT, dan tanggal daluwarsa. 
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B. VISI,MISI,TUJUAN,DAN SASARAN PTM 

 

Pernyataan Visi 

“Menjadi pusat keunggulan keperawatan di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pelayanan berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, berdaya saing nasional dan 

internasional tahun 2030”. 

 

 

 

Pernyataan Misi 

1) Mengembangkan kehidupan islami dalam ranah akademik dankeseharian. 

2) Mengembangkan program unggulan pendidikan keperawatan yang kreatif dan inovatif. 

3) Meningkatkandan mengembangkan sumberdaya manusia,sarana dan prasarana 

pendukung Catur Dharma PerguruanTinggi. 

4) Menggiatkan penelitian dan publikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kesehatan keperawatan kepada masyarakat. 

5) Menyelenggarakan pengabdian masyaraka tmelalui pelayanan pendidikan (pelatihan) 

dan pelayanan kesehatan keperawatan yang islami dan profesional. 

6) Menjalin kerjasama berskala nasional dan internasional dalam mendukung pelaksanaan 

Catur Dharma perguruan tinggi yang berkualitas. 

 

 

Pernyataan Tujuan 

1) Menghasilkan lulusan profesional di bidang keperawatan, berakhlakulkharimah dan 

mampu berkompetisi. 

2) Menghasilkan kurikulum berbasis kompetensi danbukti. 

3) Menghasilkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkualitas  dan 

berdaya saing. 

4) Menghasilkan penelitian dan publikasi berkualitas untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya pada pelayanan kesehatan 

keperawatan. 

5) Menyelenggarakan berbagai pelayanan pengabdian dan pelatihan keperawatan yang 

dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menghasilkan perawat sebagai 

kader Muhammadiyah dan berperan aktif dalam meningkatkan derajat 

kesehatanmasyarakat 

6) Mewujudkan kerja sama dalam pengembangan Catur Dharma Perguruan tinggi dengan 

berbagai institusi baik nasional maupuni nternasional 
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Pernyataan Sasaran 

 

Uraiantonggak-tonggakcapaiantujuanyangdinyatakandalamsasaran-sasaran 

yangmerupakantargetterukur,danpenjelasanmengenaistrategisertatahapan 

pencapaiannya. 

 

 

(1) Terwujudnya kurikulum yang mewarnai sumber daya manusia yang mampu 

bersifat Islamic, caring, dan critical thinking. 

(2) Terwujudnya kurikulum yang berbasis kompetensi untuk menciptakan 

perawat profesional (penguasaan ilmu, sikap, keterampilan dan moral etik), 

islami (berakhlakul karimah) dan siap bersaing. 

(3) Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu meneliti, inovatif dan 

bersaing baik ditingkat nasional dan internasional. 

(4) Terwujudnya pelaksanaan pengabdian masyarakat dan memanfaatkan hasil  

penelitian yang berbasis bukti  bagi masyarakat yang pada akhirnya  mampu   

mengatasi masalah kesehatan secara mandiri dan berkesinambungan. 

(5) Terwujudnya pelayanan kesehatan keperawatan kepada masyarakat berupa 

pengetahuan dan keterampilan. 

(6) Terwujudnya kader Muhammadiyah yang mampu melaksanakan dakwah 

amar ma’ruf nahi mungkar. 

(7) Terwujudnya kerja sama dengan Institusi Dalam dan Luar Negeri yang 

mendukung Catur Dharma Perguruan Tinggi. 
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Gambar 1.2 Tonggak (Milestone) Capaian STIK Muhammadiyah Pontianak 1992-2030
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Pada tahun 1992 mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu Akademi 

Keperawatan Muhammadiyah Pontianak. Pada saat itu Akademi Keperawatan 

Muhammadiyah Pontianak di berikan izin pendirian oleh Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia. Setelah itu berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu 

keperawatan (STIK) Muhammadiyah Pontianak didirikan oleh Persyarikatan 

Muhammadiyah pada tahun 2006 berdasarkan izin dari Mendiknas Nomor: 88/D/0/2006, 

tanggal 15 Juni 2006. 

Perubahan bentuk dijiwai oleh semangat bahwa pembangunan nasional dalam bidang 

pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat utama 

yang religius, maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 

1945. 

Pada saat pertama kali berdiri di Bumi Khatulistiwa, STIK Muhammadiyah merupakan 

pendidikan tinggi di bidang keperawatan yang Pertama kali menyelenggarakan 

pendidikan keperawatan. Pada tahun 2016, STIK Muhammadiyah menduduki peringkat 

424 Nasional dari 3244 Perguruan Tinggi Swasta, peringkat 10 di wilayah Kalimantan 

serta mendapatkan penghargaan dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan, pada tahun 2017 

menduduki peringkat 226 Nasional dari 3244 Perguruan Tinggi Swasta, serta peringkat 5 

di Wilayah Kalimantan, dan pada tahun 2018 menduduki peringkat 347 nasional dari 

2010 PTN dan PTS seluruh Indonesia. 

Dalam bentuknya sebagai Sekolah Tinggi, STIK Muhammadiyah Pontianak diharapkan 

lebih mampu dan komprehensif melaksanakan fungsi umum perguruan tinggi dan fungsi 

khusus amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang lebih berkualitas, kompetitif, dan 

relevan dengan tantangan serta tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni serta peningkatan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan global sebagai 

perwujudan dari Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin. 

Dalam rangka memberi orientasi yang jelas pada segenap civitas akademika berkaitan 

dengan kiprah STIK Muhammadiyah Pontianak dalam memberi kontribusi pada 

pembangunan bangsa, ditetapkan tonggak-tonggak capaian tujuan jangka panjang dan 

penetapan target yang menjadi sasaran jangka pendek dari STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Dalam kaitan ini cita-cita Muhammadiyah dan Statuta STIK Muhammadiyah 

Pontianak merupakan landasan dalam menetapkan tonggak-tonggak capaian tujuan 

jangka panjang. Adapun penetapan  target yang menjadi sasaran pada jangka pendek 

didasarkan pada Renstra STIK Muhammadiyah yang disusun untuk setiap lima tahun. 

Tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan STIK Muhammadiyah Pontianak sampai 
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tahun 2030 disajikan dalam bagan di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG DAN STRATEGI 
INDIKATOR CAPAIAN (SASARAN) PERIODE TAHUN 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 

1. Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

• Memiliki upaya 

peningkatan 

kapasitas 

kelembagaan Al 

Islam dan 

Kemuhammadiya

han melalui 

peningkatan 

kualitas dosen 

AIK 

• Beberapa 

matakuliah di 

program studi 

mengintegrasika

n nilai-nilai Islam 

• Pengembangan 

Kurikulum al-

Islam dan 

Kemuhammadiya

han secara 

berkelanjutan 

• Intensitas 

kegiatan 

pengembangan 

nilai-nilai islami 

yang sesuai 

dengan paham 

Islam 

Muhammadiyah 

semakin 

meningkat 

• Optimalisasi 

potensi nilai-nilai 

• Lembaga atau Unit 

Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

memiliki struktur 

kelembagaan yang 

lengkap, ditunjang 

oleh perangkat lunak 

dan perangkat keras 

yang lengkap dan 

sebagian besar 

berfungsi secara 

optimal serta memiliki 

sumber daya manusia 

yang sesuai dengan 

standar 

• Sebagian mata kuliah 

keilmuan 

mengintegrasikan 

nilai-nilai Islam 

• Civitas akademika 

menampilkan sikap 

dan perilaku yang 

islami dan sesuai 

dengan paham Islam 

Muhammadiyah 

• Potensi nilai-nilai 

Islami di lingkungan 

kampus sebagian 

berkembang secara 

optimal 

• Kerjasama mewudkan 

pemberdayaan 

• Lembaga 

atau Unit 

menjadi 

model 

lembaga 

pengelola 

dan 

rujukan 

utama 

bagi 

pengemba

ngan nilai-

nilai Islam 

dan 

Kemuham

madiyahan 

• Sebagian 

besar 

mata 

kuliah 

keilmuan 

menginteg

rasikan 

nilai-nilai 

Islam 

• Terwujudn

yasuasana 

kampus 

islami 

dengan 

civitas 

akademika 

yang 
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Islami di 

lingkungan 

kampus 

• Kerjasama 

bersifat 

menunjang 

kegiatan 

Persyarikatan 

persyarikatan dan 

unsur-unsurnya 

berbudaya 

sesuai 

dengan 

paham 

Islam 

Muhamma

diyah 

• Potensi 

nilai-nilai 

Islami di 

lingkunga

n kampus 

berkemba

ng secara 

optimal 

• Terwujudn

ya 

kerjasama 

yang 

saling 

menunjan

g antara 

STIK 

Muhamma

diyah 

Pontianak 

dengan 

persyarikat

an dan 

unsur-

unsurnya  
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2. Akademik • Memiliki muatan 

kurikulum yang 

khas namun 

tetap sesuai 

dengan standar 

kurikulum 

pendidikan 

tinggi dan 

selaras dengan 

KKNI, dan 

diorientasikan 

pada 

terwujudnya 

keunggulan 

kompetensi 

lulusan sesuai 

dengan standar 

kompetensi 

lulusan  

• Peningkatan 

terpenuhinya 

kuantitas, 

kualitas, 

kualifikasi, dan 

kompetensi 

dosen dan 

tenaga 

kependidikan 

sesuai dengan 

standar dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

• Memperoleh 

Nilai Akreditasi 

Institusi minimal 

C, dan Seluruh 

Prodi 

memperoleh 

nilai akreditasi 

minimal B, dan 

meduduki 

ranking 200 – 

300 Nasional dan 

10 Besar di 

• Muatan kurikulum  

memiliki 

keunggulanyang khas 

namuntetap sesuai 

dengan standar 

kurikulum pendidikan 

tinggi dan selaras 

dengan KKNI, dan 

diorientasikan pada 

terwujudnya 

kompetensi lulusan 

yang unggul sesuai 

dengan standar 

kompetensi lulusan  

• Kuantitas, kualitas, 

kualifikasi, dan 

kompetensi dosen dan 

tenaga kependidikan 

sesuai dengan standar 

dosen dan tenaga 

kependidikan 

• Meningkatkan Nilai 

Akreditasi Institusi 

Minimal B dan Seluruh 

Prodi memperoleh nilai 

akreditasi minimal B, 

dan meduduki ranking 

200 – 300 Nasional dan 

5 Besar di Wilayah 

Kalimantan. 

• Perubahan Institusi 

Sekolah Tinggi 

Keperawatan 

Muhammadiyah 

Pontianak menjadi 

Institut Kesehatan 

Muhammadiyah 

Pontianak dan memiliki 

program studi baru 

jenjang S1 dibidang 

Kesehatan dan prodi 

S2 Keperawatan,sesuai 

dengan tuntutan 

stakeholders. 

• Muatan 

kurikulum  

memiliki 

keunggula

nyang 

khasdan 

melampau

i standar 

kurikulum 

pendidika

n tinggi 

dan 

selaras 

dengan 

KKNI, dan 

diorientasi

kan pada 

terwujudn

ya 

kompeten

si lulusan 

yang 

unggul 

melampau

i standar 

kompeten

si lulusan  

• Kuantitas, 

kualitas, 

kualifikasi, 

dan 

kompeten

si dosen 

dan 

tenaga 

kependidi

kan 

melampau

i standar 

dosen dan 

tenaga 

kependidi

kan 

• Meningkat

kanNilai 
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Wilayah 

Kalimantan. 

• Mempersiapkan 

prodi S1 baru 

dan S2 

Keperawatan. 

Akreditasi 

Institusi A, 

menempat

i posisi 

100 – 200 

besar 

Perguruan 

Tinggi 

Terbaik 

Tingkat 

Nasionalse

muaProgr

am Studi 

memperol

eh nilai 

akreditasi 

A.  

• Memiliki 

program 

studi yang 

menjadi 

rujukan 

sebagai 

pusat 

pengemba

ngan ilmu 

pengetahu

an dan 

teknologi 

khusunya 

di bidang 

kesehatan. 
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3. Penelitian • Sebagian 

program studi 

mengembangka

n kegiatan 

penelitian yang 

mengintegrasika

n bidang 

keilmuan dengan 

nilai-nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammadiya

han 

• Sumber  dana 

dan biaya 

penelitian untuk 

mendukung 

keseluruhan 

proses kegiatan 

penelitian 

sebagian besar 

berasal dari STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

• Sebagian dosen 

mempublikasika

n hasil 

penelitiannya  

melalui prosiding 

seminar nasional, 

jurnal ilmiah 

nasional atau 

jurnal 

internasional 

• Ada produk 

penelitian dosen 

diintegrasikan  

ke dalam materi 

pembelajaran 

dan pengabdian/ 

pemberdayaan 

masyarakat. 

 

• Sebagian besar 

program studi 

mengembangkan 

kegiatan penelitian 

yang mengintegrasikan 

bidang keilmuan 

dengan nilai-nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

• Sumber  dana dan 

biaya penelitian untuk 

mendukung 

keseluruhan proses 

kegiatan penelitian 

sebagian berasal dari 

STIK Muhammadiyah 

Pontianak, sebagian 

lagi berasal dari pihak 

luar STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak(dalam dan 

luar negeri). 

• Sebagian besar dosen 

mempublikasikan hasil 

penelitiannya  melalui 

prosiding seminar 

nasional, jurnal ilmiah 

nasional atau jurnal 

internasional 

• Sebagian  produk 

penelitian dosen 

diintegrasikan  ke 

dalam materi 

pembelajaran dan 

pengabdian/ 

pemberdayaan 

masyarakat. 

• Seluruh 

program 

studi 

mengemb

angkan 

kegiatan 

penelitian 

yang 

menginteg

rasikan 

bidang 

keilmuan 

dengan 

nilai-nilai 

Al Islam 

dan 

Kemuham

madiyahan 

• Sumber  

dana dan 

biaya 

penelitian 

untuk 

mendukun

g 

keseluruha

n proses 

kegiatan 

penelitian 

sebagian 

besar 

berasal 

dari pihak 

luar STIK 

Muhamma

diyah 

Pontianak 

(dalam 

dan luar 

negeri). 

• Seluruh 

dosen 

mempubli

kasikan 

hasil 
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penelitian

nya  

melalui 

prosiding 

seminar 

nasional, 

jurnal 

ilmiah 

nasional 

atau jurnal 

internasio

nal 

• Sebagian 

besar  

produk 

penelitian 

dosen 

diintegrasi

kan  ke 

dalam 

materi 

pembelaja

ran dan 

pengabdia

n/ 

pemberda

yaan 

masyaraka

t. serta  

dihilirisasi 

dunia 

industry 
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4. Pengabdian dan 

pemberdayaan  

Masyarakat 

• Sebagian 

program studi 

mengembangka

n kegiatan 

pengabdian/pem

berdayaan 

masyarakat yang 

mengintegrasika

n bidang 

keilmuan dengan 

nilai-nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammadiya

han 

• Sumber  dana 

dan biaya 

pengabdian/pem

berdayaan 

masyarakat 

untuk 

mendukung 

keseluruhan 

proses kegiatan 

pengabdian/pem

berdayaan 

masyarakat 

sebagian besar 

berasal dari STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

• Setiap tahun 

seorang dosen 

melaksanakan 

minimaldua kali 

kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  

 

• Sebagian besar 

program studi 

mengembangkan 

kegiatan 

pengabdian/pemberda

yaan masyarakat yang 

mengintegrasikan 

bidang keilmuan 

dengan nilai-nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

• Sumber  dana dan 

biaya 

pengabdian/pemberda

yaan masyarakat untuk 

mendukung 

keseluruhan proses 

kegiatan 

pengabdian/pemberda

yaan masyarakat 

sebagian berasal dari 

STIK Muhammadiyah 

Pontianak, sebagian 

lagi berasal dari pihak 

luar STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

• Setiap tahun seorang 

dosen melaksanakan 

minimaldua kali 

kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat 

• Seluruh 

program 

studi 

mengemb

angkan 

kegiatan 

pengabdia

n/pember

dayaan 

masyaraka

t yang 

menginteg

rasikan 

bidang 

keilmuan 

dengan 

nilai-nilai 

Al Islam 

dan 

Kemuham

madiyahan 

• Sumber  

dana dan 

biaya 

pengabdia

n/pember

dayaan 

masyaraka

t untuk 

mendukun

g 

keseluruha

n proses 

kegiatan 

pengabdia

n/pember

dayaan 

masyaraka

t sebagian 

besar 

berasal 

dari pihak 

luar STIK 

Muhamma
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diyah 

Pontianak. 

• Setiap 

tahun 

seorang 

dosen 

melaksana

kan 

minimaldu

a kali 

kegiatan 

pengabdia

n kepada 

masyaraka

t 

 

5. Tata pamong dan 

sistem pengelolaan 

Pengelolaan 

organisasi 

memenuhi  prinsip 

kredibel, akuntabel, 

bertanggung jawab,  

transparan dan adil 

dilaksanakan secara 

konsisten oleh 

sebagian 

komponen sistem 

organisasi STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak dengan 

tercapai sebagian 

Pengelolaan organisasi 

memenuhi  prinsip 

kredibel, akuntabel, 

bertanggung jawab,  

transparan dan adil 

dilaksanakan secara 

konsisten oleh sebagian 

besar komponen sistem 

organisasi STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

Pengelolaan 

organisasi 

memenuhi  

prinsip 

kredibel, 

akuntabel, 

bertanggung 

jawab,  

transparan 

dan adil 

dilaksanakan 

secara 

konsisten 

oleh segenap 

komponen 

sistem 

organisasi 

STIK 

Muhammadi

yah 

Pontianak  

6. K

e

p

e

m

Pengembangan 

fungsi 

kepemimpinan 

operasional, 

organisasi, dan 

Pengembangan fungsi 

kepemimpinan 

operasional, organisasi, 

dan kepemimpinan publik 

dilaksanakan secara 

Pengembang

an fungsi 

kepemimpina

n 

operasional, 
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i

m

p

i

n

a

n 

kepemimpinan 

publik dilaksanakan 

secara konsisten 

oleh pimpinan unit 

pada berbagai level 

di STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

konsisten oleh pimpinan 

unit pada berbagai level 

di STIK Muhammadiyah 

Pontianak 

organisasi, 

dan 

kepemimpina

n publik 

dilaksanakan 

secara 

konsisten 

oleh seluruh 

pimpinan 

unit pada 

berbagai 

level di STIK 

Muhammadi

yah 

Pontianak  

7. Penjaminan Mutu • Memiliki 

komponen 

struktur 

kelembagaan 

yang lengkap 

dan sebagian 

berfungsi secara 

optimal 

• Memiliki Standar 

Mutu yang 

melampaui 

standar nasional 

pendidikan 

tinggi 

• Memiliki 

dokumen mutu 

yang lengkap 

dan fungsional 

serta senantiasa 

di-up date sesuai 

dengan dinamika 

standar mutu 

• Memiliki 

instrumen sistem 

penjaminan 

mutu internal 

yang lengkap, 

valid, dan 

reliabel 

• Memiliki komponen 

struktur kelembagaan 

yang lengkap dan 

sebagian besar 

berfungsi secara 

optimal 

• Memiliki Standar Mutu 

yang di-up date sesuai 

dengan perkembangan 

jaman dan kebutuhan 

stakeholders dan 

senantiasa melampaui 

standar nasional 

pendidikan tinggi 

• Memiliki dokumen 

mutu yang lengkap dan 

fungsional serta 

senantiasa di-up date 

sesuai dengan 

dinamika standar mutu 

• Memiliki instrumen 

sistem penjaminan 

mutu internal yang 

lengkap, valid, dan 

reliabel 

• Monitoring dan 

evaluasi kegiatan catur 

darma perguruan 

tinggi dilaksanakan 

oleh sebagian besar 

• Memiliki 

komponen 

struktur 

kelembaga

an yang 

lengkap 

dan 

seluruhnya 

berfungsi 

secara 

optimal 

• Memiliki 

Standar 

Mutu yang 

di-up date 

sesuai 

dengan 

perkemba

ngan 

jaman dan 

kebutuhan 

stakeholde

rs dan 

senantiasa 

melampau

i standar 

nasional 

pendidika

n tinggi 
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• Monitoring dan 

evaluasi kegiatan 

catur darma 

perguruan tinggi 

dilaksanakan 

oleh sebagian 

program 

studi,institusi, 

dan sebagian 

temuannya 

ditindaklanjuti 

program studi,institusi, 

dan sebagian besar 

temuannya 

ditindaklanjuti 

• Memiliki 

dokumen 

mutu yang 

lengkap 

dan 

fungsional 

serta 

senantiasa 

di-up date 

sesuai 

dengan 

dinamika 

standar 

mutu 

• Memiliki 

instrumen 

sistem 

penjamina

n mutu 

internal 

yang 

lengkap, 

valid, dan 

reliabel 

• Komitmen 

penjamina

n mutu 

melekat 

pada 

kegiatan 

catur 

darma 

perguruan 

tinggi  

yang 

dilaksanak

an oleh 

seluruh 

program 

studi, 

prodi dan 

sekolah 

tinggi 

(terwujudn
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ya budaya 

mutu) 

 

8. Sumber Daya 

Manusia dan 

Kesejahteraan 

• Memiliki rasio 

dosen : 

mahasiswa yang 

ideal 

• Persentase 

dosen tidak 

tetap sebesar 5%  

• Sebagian tenaga 

kependidikan 

berpendidikan 

minimal DIII dan 

memiliki 

kompetensi 

sesuai dengan 

bidang pekerjaan 

yang ditekuninya 

• Persentase 

tenaga laboran/ 

teknisi/analis/ 

operator/ 

programer  yang 

memiliki 

sertifikat 

• Memiliki rasio dosen : 

mahasiswa yang ideal 

dengan persentase 

dosen yang 

berpendidikan S3 

sebesar minimal20% 

• Persentase dosen tidak 

tetap sebesar 2%  

• Sebagian besar tenaga 

kependidikan 

berpendidikan S1 dan 

memiliki kompetensi 

sesuai dengan bidang 

pekerjaan yang 

ditekuninya 

• Persentase tenaga 

laboran/ teknisi/analis/ 

operator/ programer  

yang memiliki sertifikat 

kompetensi sebesar 

85% 

• Penghargaan finansial 

seluruh pegawai setara 

penghargaan yang 

• Memiliki 

rasio 

dosen : 

mahasiswa 

yang ideal 

dengan 

persentase 

dosen 

yang 

memiliki 

jabatan 

akademik  

guru besar 

sebesar 

10% 

• Tidak ada 

lagi dosen 

tidak tetap 

• Seluruh 

tenaga 

kependidi

kan 

berpendid

ikan S1 
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kompetensi 

sebesar 70% 

• Penghargaan 

finansial seluruh 

pegawai 

mendekati 

penghargaan 

yang diperoleh 

pegawai negeri 

sipil 

diperoleh pegawai 

negeri sipil 

dan 

memiliki 

kompeten

si sesuai 

dengan 

bidang 

pekerjaan 

yang 

ditekuniny

a 

• Seluruh 

tenaga 

laboran/ 

teknisi/an

alis/ 

operator/ 

programer  

yang 

memiliki 

sertifikat 

kompeten

si 

• Pengharga

an 

finansial 

seluruh 

pegawai 

melampau

i 

pengharga

an yang 

diperoleh 

pegawai 

negeri 

sipil 
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9. Mahasiswa dan 

lulusan 

• Terselenggarany

a layanan 

pembinaan dan 

pengembangan 

penalaran, minat 

dan bakat, 

kesejahtaraan, 

dan bimbingan 

karir sehingga 

memiliki 

mahasiswa yang 

berprestasi di 

tingkat propinsi/ 

wilayah, nasional, 

dan internasional 

• Persentase 

mahasiswa DO 

atau 

mengundurkan 

diri untuk semua 

program studi 

6% 

• Sebagian 

program studi 

memiliki 

persentase rata-

rata lulusan tepat 

waktu di atas 

90% 

• Lulusan dari 

program studi 

memiliki lebih 

dari atau sama 

dengan 80% 

lulusan program 

studi yang 

bekerja sesuai 

bidang ilmu. 

• Sebagian 

program studi 

memiliki 

persentase rata-

rata waktu 

tunggu kerja 

pertama di 

• Layanan pembinaan 

dan pengembangan 

penalaran, minat dan 

bakat, kesejahtaraan, 

dan bimbingan karir 

lebih intens sehingga 

sebagian besar 

program studi memiliki 

mahasiswa yang 

berprestasi di tingkat 

propinsi/ wilayah, 

nasional, dan 

internasional 

• Persentase mahasiswa 

DO atau 

mengundurkan diri 

untuk semua program 

studi 4% 

• Sebagian besar 

program studi memiliki 

persentase rata-rata 

lulusan tepat waktu di 

atas 95% 

• Lulusan dariprogram 

studi memiliki lebih 

dari atau sama dengan 

85% lulusan program 

studi yang bekerja 

sesuai bidang ilmu  

• Sebagian  besar 

program studi memiliki 

persentase rata-rata 

waktu tunggu kerja 

pertama di bawah atau 

sama dengan 

enambulan 

• Layanan 

pembinaa

n dan 

pengemba

ngan 

penalaran, 

minat dan 

bakat, 

kesejahtar

aan, dan 

bimbingan 

karir lebih 

efektif 

sehingga 

seluruh 

program 

studi 

memiliki 

mahasiswa 

yang 

berprestas

i di tingkat 

propinsi/ 

wilayah, 

nasional, 

dan 

internasio

nal 

• Persentase 

mahasiswa 

DO atau 

mengund

urkan diri 

untuk 

semua 

program 

studi 2% 

• Seluruh 

program 

studi 

memiliki 

persentase 

rata-rata 

lulusan 

tepat 
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bawah atau sama 

desngan enam 

bulan 

waktu di 

atas 97% 

• Lulusan 

dari 

program 

studi 

memiliki 

lebih dari 

atau sama 

dengan 

90% 

lulusan 

program 

studi yang 

bekerja 

sesuai 

bidang 

ilmu  

• Seluruh 

program 

studi 

memiliki 

persentase 

rata-rata 

waktu 

tunggu 

kerja 

pertama di 

bawah 

atau sama 

dengan 

enam 

bulan •  

10. Pembiayaan Sebagian besar 

penyediaan biaya 

pembelajaran yang 

mencakup 

komponen dan 

besaran biaya 

investasi dan biaya 

operasional, berasal 

dari mahasiswa 

Sebagian penyediaan 

biaya pembelajaran yang 

mencakup komponen dan 

besaran biaya investasi 

dan biaya operasional, 

berasal dari mahasiswa, 

sebagian lagi diupayakan 

oleh STIK Muhammadiyah 

Pontianak 

Sebagian 

besar 

penyediaan 

biaya 

pembelajaran 

yang 

mencakup 

komponen 

dan besaran 

biaya 
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investasi dan 

biaya 

operasional, 

bersumber 

dari hasil 

upaya STIK 

Muhammadi

yah 

Pontianak 

11. Sarana Prasarana Peningkatan 

pengadaan sarana 

dan prasarana yang 

menunjang 

kegiatan 

caturdarma 

perguruan tinggi 

Muhammadiyah 

Tersedianya sarana dan 

prasarana untuk 

menunjang seluruh 

kegiatan caturdarma 

perguruan tinggi 

Muhammadiyah disertai 

efektivitas 

penggunaannya 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

untuk 

menunjang 

seluruh 

kegiatan 

caturdarma 

perguruan 

tinggi 

Muhammadi

yahdisertai 

efektivitas 

penggunaan, 

pengendalian 

dan 

pemeliharaan

nya 

12. Sistem Informasi 

 

Pengembangan 

Sistem 

Pembelajaran 

berbasis teknologi 

informasi dan 

komunikasi (e-

learning) dan 

layanan 

administrasi secara 

on line. 

Mengintensifkan 

penggunaan website 

sebagai media 

pengembangan sistem 

pembelajaran dan 

penyebaran informasi 

lengkap mengenai STIK 

Muhammadiyah 

Pontianakbagi 

masyasrakat luas, baik 

nasional maupun 

internasional. 

Mengefektifk

an 

penggunaan 

website 

sebagai 

media 

pengembang

an sistem 

pembelajaran

, penyebaran 

informasi 

akademik 

non 

akademik, 

serta 

penopang 

utama bagi 

kiprahSTIK 
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Muhammadi

yah 

Pontianakditi

ngkat 

nasional 

maupun 

internasional. 

13. Humas dan kerja 

sama 

• Eksistensi STIK 

nasional maupun 

internasionalseb

agai lembaga 

dan produknya 

dirasakan oleh 

masyarakat luas 

• Hasil kerja sama 

dirasakan 

manfaatnya oleh 

sebagian civitas 

akademika 

• Eksistensi STIK nasional 

maupun 

internasionalsebagai 

lembaga dan 

produknya sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat luas 

• Hasil kerja sama 

dirasakan manfaatnya 

oleh sebagian civitas 

akademika 

• STIK 

nasional 

maupun 

internasio

nalmenjadi 

rujukan 

utama 

bagi 

lembaga 

lain dalam 

mengemb

angkan 

jejaring 

kemitraan. 

dan 

produknya 

menjadi 

prioritas 

pemenuha

n 

kebutuhan 

masyaraka

t  

• Kerja sama 

dikemban

gkan 

berdasarka

n kajian 

kebutuhan 

civitas 

akademika 

STIK 

nasional 

maupun 

internasio

nal 

Pelaksanaan Pelaksanaan promosi Pelaksanaan 
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14. Promosi dan 

penerimaan mahasiswa 

baru 

promosi dilakukan 

secara regular, dan 

ditangani secara 

professional 

dilakukan lebih efektif dan 

efisien, dengan pemilihan  

strategi berdasarkan hasil 

kajian  

promosi 

dilakukan 

lebih efektif 

dan efisien, 

dengan 

pemilihan  

strategi 

berdasarkan 

hasil kajian 

yang 

mendalam 

Rasio jumlah calon 

mahasiswa yang 

ikut seleksi 

terhadap jumlah 

calon mahasiswa 

yang lulus seleksi 

sebesar 1,5 

Peningkatan kualitas 

sistem rekruitmen 

mahasiswa baru, sehingga 

rasio jumlah calon 

mahasiswa yang ikut 

seleksi terhadap jumlah 

calon mahasiswa yang 

lulus seleksi sebesar 2 

Peningkatan 

kualitas 

sistem 

rekruitmen 

mahasiswa 

baru, 

sehingga 

rasio jumlah 

calon 

mahasiswa 

yang ikut 

seleksi 

terhadap 

jumlah calon 

mahasiswa 

yang lulus 

seleksi lebih 

dari 2.5 

15. Pendirian dan 

pengembangan divisi 

usaha 

Terbentuknya 

beberapa unit 

usaha yang 

memberi kontribusi 

pada pembiayaan 

operasional 

perguruan tinggi 

Unit-unit usaha yang 

memberi kontribusi 

signifikan pada 

pembiayaan operasional 

perguruan tinggi 

Unit-unit 

usaha 

menopang 

sebagian 

pembiayaan 

operasional 

perguruan 

tinggi 

16. Penerbitan dan 

publikasi 

• Peningkatan 

jumlah terbitan 

buku-buku 

bahan 

ajar/pendukung 

bahan ajar 

keilmuan 

maupun Al Islam 

• Sebagian besar  

terbitan buku-buku 

bahan ajar/pendukung 

bahan ajar keilmuan 

maupun Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

berskala nasional  

• Sebagian 

besar  

terbitan 

buku-buku 

bahan 

ajar/pendu

kung 

bahan ajar 
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dan 

Kemuhammadiya

han yang 

sebagian 

berskala nasional 

• Penerbitan jurnal ilmiah 

terakreditasi  

keilmuan 

maupun Al 

Islam dan 

Kemuham

madiyahan 

berskala 

nasional 

• Peningkat

an jumlah 

penerbitan 

jurnal 

ilmiah 

terakredita

si 

17. Pengawasan 

internal 

Peningkatan 

kompetensi 

manajemen untuk 

mendukung proses 

pengelolaan 

pengawasan yang 

efisien dan efektif 

Proses pengawasan 

internal menunjang ke 

arah  upaya mewujudkan 

tata kelola lembaga yang 

transparan dan akuntabel 

Proses 

pengawasan 

internal 

penopang 

utama dari 

tata kelola 

lembaga 

yang 

transparan 

dan 

akuntabel 

Tabel 1.3 Bidang strategi dan indicator pencapaian 

 

STIK Muhamadiyah Pontianak juga menetapkan program prioritas jangka pendek sebagai 

penjabaran atau pelaksanaan Renstra lima tahunan (2016-2020) yang meliputi 17 (tujuh belas) 

bidang program prioritas, yakni bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), akademik, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, tata pamong dan pengelolaan, kepemimpinan, penjaminan 

mutu, sumber daya manusia dan kesejahteraan, mahasiswa dan lulusan, pembiayaan, sarana dan 

prasarana, sistem informasi, Humas dan kerja sama, promosi dan penerimaan mahasiswa baru, 

pendirian dan pengembangan divisi usaha, penerbitan dan publikasi, serta bidang pengawasan 

internal (Rincian tabel 1.3) 

 

1).  Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan memiliki sasaran berupa: (1) peningkatan kualitas 

kecendekiaan dan moralitas lulusan; (2) peningkatan kualitas dosen AIK; (3) pengembangan 

kurikulum Al Islam dam Kemuhammadiyahan; (4) pengembangan tradisi pemikiran Islam dan 

Kemuhammadiyahan; (5) peningkatanpemberdayaan sumber daya insani yang berkarakter 

islami; (6) peningkatan pengelolaan lingkungan kampus yang islami; (7) peningkatan kualitas 



Laporan STIK Muhammadiyah Pontianak 2019 
 

 
25 

kerja sama dengan persyarikatan; dan (8) peningkatan optimalisasi potensi kedermawanan 

warga STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

2).  Bidang Akademik menekankan pada program penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, 

prestasi lulusan, akreditasi program studi, dan peningkatan mutu layanan mahasiswa meliputi 

(1) peningkatan prestasi lulusan; (2) peningkatan mutu layanan mahasiswa; (3) peningkaatan 

mutu penyelenggaraan pendidikan; (4) peningkatan mutu proses pendidikan; (5) peningkatan 

kualitas mahasiswa baru; (6) peningkatan dan pengembangan kultur akademik; dan (7) 

pembukaan program studi baru. 

 

3). Bidang Penelitian peningkatan publikasi karya ilmiah menjadi fokus kinerja STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Pada akhir 2020, diharapkan terwujud (1) peningkatan jumlah penelitian dosen tetap; 

(2) Peningkatan mutu penelitian dosen tetap terpublikasi di jurnal nasional dan internasional; 

(3) peningkatan jumlah penelitian mahasiswa; (4) peningkatan mutu penelitian mahasiswa; (5) 

peningkatan mutu ilmiah yang memperoleh HKI; (6) peningkatan jumlah karya ilmiah yang 

memperoleh HaKI. 

 

4).  Pada bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat menekankan pada dua program 

strategis, yaitu peran serta sekolah tinggi dalam memajukan persyarikatan, pembangunan 

daerah dan peran serta sekolah tinggi dalam pembangunan nasional. Keterlibatan STIK 

Muhammadiyah Pontianak dalam isu-isu strategis di tingkat regional dan internasional juga 

diharapkan dapat meningkat. Dengan demikian dalam rentang waktu lima tahun STIK 

Muhammadiyah Pontianakmengalami (1) peningkatan peran serta dalam pengembangan dan 

kemajuan persyarikatan; (2) peningkatan peran serta dalam pembangunan daerah; (3) 

peningkatan peran serta dalam pembangunan nasional; serta (4) peningkatan peran serta 

dalam berbagai isu regional dan internasional. 

5).  Bidang Tata pamong dan pengelolaan lima tahun ke depan diharapkan terjadi peningkatan dalam 

hal (1) Pengelolaan organisasi berdasarkan prinsip akuntabel dan transparan; dan (2) Kualitas 

Pengelolaan Program Studi, dan Unit-Unit Pelaksana Teknis dan Pusat-Pusat. 

 

6).  Bidang Kepemimpinan,STIK Muhammadiyah Pontianakmengharapkan selama lima tahun terjadi 

progresivitas peningkatan kualitas dan pengembangan kepemimpinan yang memliliki 

perencanaan, memandang ke depan, pengembagan loyalitas, pengawasan, mengambil 

keputusan dan memberikan motivasi.  

 

7).  Bidang Penjaminan mutu selama lima tahun ke depan diharapkan STIK Muhammadiyah 

Pontianaksecara progresif dapat: (1) Membangun sistem penjaminan mutu yang kuat melalui 

pemenuhan kelengkapan struktur organisasi, pembinaan sumber daya manusia, dan 

ketersediaan dokumen yang lengkap, handal dan reliabel; (2) Melaksanakan berbagai kegiatan 
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monitoring dan evaluasi  pada berbagai aspek/komponen secara konsisten dan bertanggung 

jawab, sesuai dengan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi; dan (3) Merespon dengan 

segera dinamika regulasi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pemerintah, dengan 

melaksanakan langkah-langkah adaptif yang diorientasikan untuk senantiasa menjamin mutu 

pengelolaan dan output-nya. 

 

8).  Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan, pada tahun 2020 diharapkan tercapai (1) 

Kecukupan dosen sesuai dengan kualifikasi dan jabatan akademik; (2) Sistem pengelolaan 

sumber daya manusia yang lengkap; (3) Sistem pemantauan dan evaluasi, serta rekam jejak 

kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan; (4) Kecukupan rasio dosen dan mahasiswa; 

(5) Peningkatan sertifikat kompetensi bagi tehnisi, laboran, analis, dan pustakawan; (6) 

Pelaksanaan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan 

sumber daya manusia; (8) Terpenuhinya kesejahteraan seluruh pegawai; (9) Tersusunnya 

pengawasan dan pembinaan pegawai dasar outsourcing dalam rangka peningkatan mutu 

layanan.  

 

9).  Bidang  Mahasiswa dan lulusan, setelah lima tahun diharapkan terjadi (1) Peningkatan intensitas 

pembinaan mahasiswa sebagai kader persyarikatan; (2) Peningkatan akses dan layanan untuk 

membina dan mengembangkan penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, dan bimbingan 

karir; (3) Peningkatan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan ilmiah; (4) Peningkatan 

kepuasan mahasiswa atas layanan yang diberikan oleh STIK Muhammadiyah Pontianak; (5) 

Peningkatan mekanisme pelacakan lulusan yang digunakan sebagai umpan balik dalam 

menentukan kebijakan akademik; dan (6) Tersusunnya peraturan dalam rangka 

menumbuhkembangkan  dan memfasilitasi jiwa kewirausahaan mahasiswa. 

 

10). Bidang Pembiayaan, STIK Muhammadiyah Pontianakmemfokuskan pada (1)  Peningkatan 

kualitas perencanaan anggaran; (2) Peningkatan pengendalian atas pengelolaan keuangan; dan 

(3) Peningkatan kualitas sumber pembiayaan. 

 

11). Bidang Sarana dan prasarana prioritas program diarahkan pada (1) Peningkatan pengendalian 

penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan (2) Peningkatan pengelolaan dan 

keamanan sarana serta prasarana. 

 

12). Bidang sistem informasi pada tahun 2020 diharapkan tercapai (1) Peningkatan kualitas layanan 

sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh civitas akademika 

dan stakeholders untuk kemajuan STIK Muhammadiyah Pontianakyang bertatakelola baik dan 

sehat; (2) Peningkatan kualitas media penyebaran informasi STIK Muhammadiyah 

Pontianakpada masyarakat, baik tingkat Nasional maupun Internasional melalui internet; (3) 
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Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jaringan untuk mendukung sistem informasi terintegrasi; dan 

(4) Peningkatan Kualitas, kuantitas dan Kompetensi SDM yang menguasai Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. 

 

13). Bidang Humas dan kerja sama lima tahun ke depan diharapkan terwujud (1) Peningkatan kerja 

sama dengan amal usaha muhammadiyah, PTM, PTN, PTS, dan berbagai lembaga baik 

pemerintah maupun non pemerintah; (2) Peningkatan jumlah kerjasama STIK Muhammadiyah 

Pontianak dengan  institusi /perguruan tinggi luar negeri; dan (3) Peningkatan implementasi 

kerja sama yang telah disepakat melalui MoU. 

 

14).Bidang Promosi dan penerimaan mahasiswa baru STIK Muhammadiyah Pontianakmentargetkan 

dalam lima tahun ke depan terjadi: (1) Peningkatan sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

menjamin mutu, ekuitas dan aksesibilitas secara afektif; dan (2) Peningkatan jumlah mahasiswa 

hingga mencapai 1200 orang pada tahun 2020  dengan memperluas jangkauan daerah asal 

mahasiswa dari seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. 

 

15). Bidang pengembangan divisi usaha atau ventura. Dalam hal pendirian dan pengembangan divisi 

usaha, setelah lima tahun ditargetkan STIK Muhammadiyah Pontianakmampu : (1) Mendirikan 

divisi usaha komersial berdasarkan prinsip akuntabel dan transparansi; dan (2) Ekstensifikasi 

sumber penerimaan diluar penerimaan dari  mahasiswa. 

 

16).Bidang Penerbitan dan publikasi STIK Muhammadiyah Pontianakmemprioritaskan program pada 

: (1) Perbaikan tatakelola, dan melengkapi sarana-prasarana dan bahan pendukung penerbitan; 

(2) Peningkatan publikasi dan penataan arsip jurnal dan buku; dan (3) Peningkatan jumlah 

terbitan buku, meliputi: buku ajar, hasil penelitiandan studi kemuhammadiyahan. 

 

17). Bidang Pengawasan internal yang menjadi program prioritas adalah: (1) Peningkatan kompetensi 

manajemen untuk mendukung proses pengelolaan yang akuntabel dan transparan; (2) 

Melakukan tindakan efisiensi, mengamankan asset, menyakini informasi keuangan dan dipatuhi 

aturan; dan (3) Peningkatan dan pengembangan pedomandan SDM pengawasan internal. 

 

Jelaskan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian dalam 

penyusunan rencana kerja perguruan tinggi. 

Dasar penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan 

Muhammadiyah Pontianak adalah peraturan perundang - undangan tentang pendidikan, 

pendidikan tinggi di Indonesia dan peraturan serta ketentuan dari Pimpinan Pusat (PP) dan 

Majelis Pendidikan Tinggi  Penelitian dan Pengembangan (Majelisdiktilitbang) Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan dan pengembangan Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (PTM). Hasil evaluasi visi, misi, tujuan, sasaran dan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni serta dinamika kehidupan masyarakat yang berubah sangat 
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cepat juga menjadi pertimbangan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

Penyusunan dan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran STIK Muhammadiyah Pontianak 

dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah membentuk Tim Penyusun yang 

ditetapkan dengan SK Ketua Nomor 007 A/II.1.AU/SK/B/II/2014Tim  mempelajari kembali 

visi, misi, tujuan dan sasaran STIK Muhammadiyah Pontianak yang tertulis pada statuta 

2014 Nomor 04./II.1.AU/BPH-STIKMP/SK/2014. Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut 

dipandang perlu disempurnakan terutama pada pernyataan visinya yang pada waktu itu 

berbunyi “Menjadi pusat keunggulan keperawatan di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyahan, berdaya 

saing nasional dan internasional tahun 2030”. 

Penyempurnaan visi, misi, tujuan dan sasaran STIK Muhammadiyah Pontianak pada tahun 

2017 dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut, 1) Tahap mempelajari dasar 

hukum atau referensi yang terkait dengan visi dan misi suatu perguruan tinggi, 2) 

merancang mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran STIK Muhammadiyah 

Pontianak, 3) melakukan konsultasi dan mengikutsertakan berbagai pihak yang terkait 

dengan pengelolaan STIK Muhammadiyah.  

Penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran STIK Muhammadiyah Pontianak ini 

dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan STIK Muhammadiyah Pontianak 

dalam berbagai aspek terutama mutu Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

yang mencakup 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Penelitian, 3) Pengabdian kepada 

masyarakat dan 4) Al Islam dan Kemuhammadiyahan. 

Secara rinci proses penyusunan dilakukan sebagai berikut: 

Dasar dan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003,  tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2) Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

3) Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang  

Dosen; 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  66 tahun 2010  tentang 

pengubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

7) Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, perubahan pertama PP No. 32 tahun 

2013. Perubahan kedua No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

8) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI); 

9) Surat Keputusan Kementrian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 

tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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10) Peraturan Kementrian Riset, Tekhnologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 tahun 

2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT); 

11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi; 

12) Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 tentang Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 

13) Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang 

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah; 

14) Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang 

Majelis Pendidikan Tinggi;  

15) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 

April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 

16) Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 

178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM; 

17) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

88/D/O/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi 

Keperawatan jenjang Program Sarjana (Strata I) dan perubahan bentuk Akademi 

Keperawatan Muhammadiyah Pontianak (dengan program studi Keperawatan 

Diploma III) menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah 

Pontianak, pada tanggal 15 Juni 2006. 

18) Statuta  STIK Muhammadiyah Pontianak 2014; 

19) Renstra STIK Muhammadiyah Pontianak 2016 – 2020. 

 

 

 

Mekanisme Penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran adalah sebagai berikut: 

Mekanisme penyusunan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran STIK Muhammadiyah Pontianak 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

1) Rapat pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak untuk persiapan penyusunan 

perubahan statuta sekaligus peninjauan visi misi STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Dalam rapat tersebut disepakati perlunya pembentukan tim penyempurnaan 

statuta dan visi misi STIK Muhammadiyah Pontianak tahun 2014 dengan Surat 

Tugas Ketua Nomor 001A/II.1.AU/ST/B/I/2015 Tim tersebut bertugas menyusun 

penyempurnaan statuta dan visi misi STIK Muhammadiyah Pontianak tahun 2014. 

2) Tim penyempurnaan visi misi STIK Muhammadiyah Pontianak melakukan kajian 

tentang materi perubahan visi misi STIK Muhammadiyah Pontianak dengan 

membaca berbagai literatur serta peraturan yang terkait. 

3) Melakukan pertemuan dengan dosen untuk mendapatkan masukan dari para dosen 

mengenai, pengalamannya selama 4 tahun terakhir tentang penyelenggaraan STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

4) Pimpinan Program Studi memberi masukan untuk perubahan visi misi STIK 

Muhammadiyah Pontianak dalam Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Tinggi. 
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5) Para pimpinan dan Kaprodi melakukan pertemuan dengan para dosen dan tenaga 

kependidikan untuk mendapatkan masukan bagi tim penyusun visi misi STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

6) Mengundang para pakar dan para pengambil kebijakan pendidikan tinggi untuk 

mendiskusikan perumusan visi, misi, dan tujuan STIK Muhammadiyah 

Pontianakdalam bentuk seminar dan FGD (Focus Group Discussion) 

7) Meminta masukan dari mahasiswa melalui rapat peninjauan visi misi, tujuan, dan 

sasaran STIK Muhammadiyah Pontianak 

8) Masukan dari alumni melalui wawancara dan diskusi dalam berbagai kesempatan 

baik melalui kegiatan akademik maupun non akademik. 

9) Masukan dari pengguna lulusan dari berbagai instansi terutama mengenai kinerja 

alumni melalui wawancara dan diskusi informal melalui kegiatan akademik maupun 

non akademik.  

10) Masukan dari berbagai pihak sebagaimana disebut di atas  dihimpun dan 

dikompilasi yang selanjutnya dianalisis  oleh tim penyusun visi misi dengan 

memperhatikan sejarah perkembangan STIK Muhammadiyah Pontianak, 

selanjutnya  tim akan merumuskan: visi, misi, tujuan, dan sasarannya. 

11) Rumusan visi, misi, dan tujuan, serta seluruh draft selanjutnya diserahkan kepada 

pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak untuk dikaji kembali dalam rapat 

pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak 

12) Pengkajian selanjutnya dilakukan oleh senat akademik STIK Muhammadiyah 

Pontianak untuk memberikan pertimbangan dan masukan 

13) Selanjutnya hasil kajian ditetapkan oleh Ketua atas pertimbangan Badan Pembina 

Harian STIK Muhammadiyah Pontianak dengan Nomor SKNomor 04./II.1.AU/BPH-

STIKMP/SK/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat 

Pimpinan 

Pembentukan 

TIM 

Draf diserahkan 

ke Senat  

Ditetapkan 

dengan SK 

Pertemuan dengan 

Kaprodi, Dosen dan 

Tenaga Kependidikan  

untuk menerima masukan 

Tim melakukan 

kajian 
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Gambar 1.1.  Flow chart mekanisme penyusuan visi, misi dan sasaran 

Di bawah ini adalah tabel tahapan penyusunan visi,misi, tujuan dan sasaran STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

Tabel 1.1. Tahapan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran 

No Tanggal Kegiatan Pihak yang terlibat Luaran Keterangan 

Tahap I: Penampungan Aspirasi 

1 6-6-14 Rapat Tim 

Inti 

AnggotaTim Inti Jadwal FGD, Daftar 

pertanyaan FGD 

Dokumen 

pendukung 

terlampir 

2 12-6-

14 

FGD 

dengan 

pimpinan 

Ketua,paraWakil 

Ketua,Ketua Pusat 

dan Ketua Unit 

Rumusanpendapat 

dan aspirasipara 

Pimpinan 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

3 19-6-

14 

FGD 

dengan 

perwakilan 

dosen 

Perwakilan dosen 

dari seluruhprodi DIII 

dan S1, masing-

masing diwakili 

oleh3 dosen dan 

perwakilan tenaga 

kependidikan, 

masing – masing 

diwakili oleh 2 

pegawai 

Rumusanpendapat 

dan aspirasipara 

dosen 

Dokumen 

pendukung 

terlampir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 26-6-

14 

FGD 

dengan 

perwakilan 

mahasiswa 

BEMdanperwakilan 

mahasiswadari 

seluruhprodi 

yangmasing-masing 

Rumusanpendapat 

dan aspirasipara 

mahasiswa 

Dokumen 

pendukung 

terlampir 

Dianalisis  

Oleh TIM 

Pertemuan 

dengan 

mahasiswa 

Rapat 

Pimpinan 

Mengundang Pakar 

dan Stackholder 
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diwakilioleh5  

mahasiswa 

5 3-7-14 FGDdengan 

perwakilan 

tenaga 

kependidika

n 

Stakeholder  Rumusanpendapat 

dan aspirasi 

pengguna lulusan 

 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

 

Tahap II  

Penyusunan rancangan naskah revitalisasi visi dan jati diri  

6 17-7-

14 

RapatTim 

Inti 

AnggotaTim Inti Draftawal 

rancangannaskahakad

emik 

Dokumen 

pendukungTer

lampir 

7 31-7-

14 

FGD dengan 

Komisi I 

Senat STIK 

Muhammadi

yah 

Pontianak 

Anggota Komisi I 

Senat STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

Saran dan Perbaikan 

Draft Naskah 

Akademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

8 31-7-

14 

FGD dengan 

Komisi II 

Senat STIK 

Muhammadi

yah 

Pontianak 

Anggota Komisi II 

Senat STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

Saran dan Perbaikan 

Draft Naskah 

Akademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

9 5-8-14 Rapat Tim 

Inti 

AnggotaTim Inti Penyempurnaan Draft 

Naskah Akademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

TahapIII: UmpanBalik 

1

0 

12-8-

14 

FGDdengan 

eksternal 

stakeholderls 

IkatanAlumni,Paraalu

mni,dan 

penggunaalumni 

Saran dan 

perbaikandraft 

naskahakademik 

Dokumen 

pendukung 

terlampir 

1

1 

19-8-

14 

FGDdengan 

eksternal 

stakeholderls  

Pemda, 

institusi/lembaga, 

industri, tokoh-

tokoh,para mantan 

pimpinan STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak. 

Saran dan 

perbaikandraft 

naskahakademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

1

2 

22-8-

14 

FGD dengan 

perwakilan 

Dosen dan 

Perwakilan Dosen dari 

seluruh Prodi masing-

masing diwakili 3 

Saran dan 

perbaikandraft 

naskahakademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 
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Tenaga 

Kependidika

n 

dosen 

1

3 

26-8-

14 

FGD dengan 

perwakilan 

mahasiswa, 

BEM STIK 

Muhammadi

yah 

Pontianak, 

dan IMM) 

Perwakilan mahasiswa 

dari seluruh prodi 

diwakili 3 orang 

mahasiswa 

Saran dan 

perbaikandraft 

naskahakademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

1

4 

4-9-14 Rapat Tim 

Inti 

AnggotaTim Inti Penyempurnaan 

Draft Naskah 

Akademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

1

5 

18-9-

14 

Rapat kerja 

STIK 

Muhammadi

yah 

Pontianak. 

Jajaran pimpinan STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak, anggota 

senat STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak, perwakilan 

mahasiswa 

Saran dan 

perbaikandraft 

naskahakademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

Tahap IV : Penyempurnaan dan Pengesahan 

16 

1-10-

14 

Rapat Tim 

Inti 

AnggotaTim Inti Penyempurnaan Draft 

Naskah Akademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

17 15-

10-14 

Rapat Tim 

Inti 

AnggotaTim Inti Penyempurnaan Draft 

Naskah Akademik 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

18 23-

10-14 

Rapat 

Internal 

dengan 

BPH 

Anggota Tim inti dan 

BPH 

Pengesahan 

dokumen 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

19 30-

10-14 

Rapat 

Paripurna 

senat STIK 

Muhammad

iyah 

Pontianak 

Seluruh jajaran 

pimpinan dan 

anggota senat STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

Pengesahan 

dokumen 

Dokumen 

pendukung 

Terlampir 

 

 

Visi, misi, tujuan dan sasaran STIK Muhammadiyah Pontianak yang tercantum dalam statute 

disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi  Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk 
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diketahui. 

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan visi, misi,tujuan. Dan sasaran STIK 

Muhammadiyah Pontianak: 

a. Stakeholder internal 

1) Badan Pembina Harian  memberikan masukan terutama hal-hal yang 

berkaitan dengan semangat kemuhammadiyahan dan tata kelola STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

2) Anggota senat STIK Muhammadiyah Pontianak memberi  pertimbangan 

untuk semua masukan serta rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta 

rumusan   misi, tujuan dan  sasaran serta hal – hal yang tercantum  

3) Pimpinan STIK Muhammadiyah yang memberikan pengarahan dan terlibat 

langsung dalam penyusunan statuta. 

4) Pimpinan program studi yang juga memberikan masukan setelah 

melakukan wawancara dengan berbagai pihak. 

5) Para dosen dan tenaga kependidikan sebagai tim sharing diskusi dalam 

perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta berbagai hal yang 

terkait dengan statuta. 

6) Mahasiswa melalui perwakilan Himpunan Mahasiswa (HIMA), Badan 

Ekskutif Mahasiswa (BEM), serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

berperan dalam memberikan masukan kepada STIK Muhammadiyah 

Pontianak, terutama yang terkait dengan kepentingan mahasiswa. 

b. Stakeholder eksternal 

1) Alumni berperan dalam memberikan masukan kepada STIK  

Muhammadiyah Pontianak saat diwawancara dan diskusi 

2) Pengguna lulusan di bidang keperawatan, memberikan visi, misi, tujuan 

dan sasaran melalui survei dan wawancara tentang visi, misi, tujuan dan 

sasaran seperti: 

a) Instansi pemerintah di bidang keperawatan, memberi masukan tentang 

perlunya pembekalan kompetensi yang unggul sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

b) Pihak lainnya seperti pengguna lulusan dibidang kesehatan yang 

mengharapkan  STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai perguruan 

tinggi keperawatan yang Islami yang tidak hanya pandai dan terampil 

tetapi berakhlak mulia dan dapat menjadi contoh bagi lingkungan 

tempat kerjanya 

 

 

Uraikanbagaimanavisi,misi,tujuan,dansasaranperguruantinggisertastrategi 

pencapaiannya dijadikan sebagai acuan semua unit di perguruan tinggi dalam 

menyusun rencanastrategis(renstra)dan/ataurencanaoperasionaldiunitkerja. 
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Visi, misi, tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6. Flow chart penerapan visi, misi, tujuan dan sasaran  

 

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan  dijadikan sebagai acuan bagi semua 

unit. Hal ini tampak dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dari semua program studi, dan 

semua Pusat, serta Unit lainnya harus sejalan dengan visi, misi, tujuan STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Oleh karena itu dalam menyusun rencana strategis STIK Muhammadiyah 

Pontianak,  melibatkan semua unit, karena Renstra yang disusun akan menjadi rujukan bagi 

penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja semua unit di STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Penjelasan tentang bagaimana visi, misi, dan tujuan, serta Renstra STIK 

Muhammadiyah Pontianak menjadi acuan semua unit, dimulai dengan penyamaan persepsi 

tentang makna visi, misi, dan tujuan, serta strategi dan sasaran yang ditetapkan oleh 

pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak di tingkat sekolah tinggi. Selanjutnya pimpinan 

di tingkat prodi akan menyelaraskan visi, misi, dan tujuan untuk unit kerja yang dipimpinnya, 

serta merujuk bagian-bagian yang relevan pada Renstra STIK Muhammadiyah Pontianak 

untuk dikembangkan di prodi, pusat dan unit masing-masing. Melalui kegiatan tersebut 

pusat-pusat dan unit-unit di bawah koordinasi langsung sekolah tinggiyang memiliki visi, 

misi, tujuan, serta Renstra yang selaras dengan dokumen serupa di tingkat STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu. 

Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian STIK Muhammadiyah Pontianak yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis STIK Muhammadiyah Pontianak 2016-2020, 

sudah  disosialisasikan ke lingkungan internal dan eksternal, untuk dipahami dengan baik, 

dijadikan panduan, pedoman dan rambu-rambu bagi penyusunan Rencana Strategis. 

Program Studi dan Pusat-pusat diwajibkan menyusun Rencana Strategi berdasarkan visi, 

misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian STIK Muhammadiyah Pontianak. Untuk 

itu, diterbitkan SK Ketua Nomor 001A/II.1.AU/SK/B/I/2015tentang Penyusunan Rencana 

Strategis di Lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak yang di dalamnyadijelaskan bahwa 

“Seluruh kebijakan strategis, kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan, 

serta pengambilan keputusan di semua unit kerja di lingkungan STIK Muhammadiyah 

Pontianak harus berdoman kepada visi, misi, tujuan dan sasaran STIK Muhammadiyah 

Pontianak serta strategi pencapaiannya yang terdapat dalam Rencana Strategis STIK 

Muhammadiyah Pontianak 2016-2020” dan juga dijelaskan bahwa “Seluruh kebijakan 

strategis, kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan, serta pengambilan 

Renstra Prodi, Pusat 

dan Unit kerja  

Kebijakan Strategi Program kerja  Kebijakan operasional 



Laporan STIK Muhammadiyah Pontianak  Tahun 2019 
 

 

 

36 

keputusan di semua unit kerja di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak yang tidak 

mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian STIK 

Muhammadiyah Pontianak dianggap tidak sah.” Dengan demikian, seluruh program dan 

kegiatan pada semua unit kerja di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak harus 

berkontribusi untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian STIK 

Muhammadiyah Pontianak sesuai dengan tugas, wewenang dan lingkup kerja masing-

masing. 

Untuk menjamin agar visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian 

STIKMuhammadiyah Pontianak dipahami dan dijadikan sebagai acuan, pedoman serta 

rambu-rambu bagi penyusunan rencana strategis seluruh unit kerja di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak, maka kepada setiap Pimpinan prodi, dan Pimpinan Pusat-pusat 

yang diangkat, diminta komitmennya dengan cara menandatangani “Pakta Integritas” dan 

“Komitmen Kerja” sebagai janji kepada Ketua untuk bekerja dan berkontribusi bagi 

pencapaian visi dan misi STIK Muhammadiyah Pontianak. Selanjutnya, Pimpinan Prodi, 

Pimpinan Pusa-pusat juga akan meminta Ketua Program Studi dan pimpinan unit kerja 

lainnya untuk menjadikan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian Prodi dan 

Pusat-pusat menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kegiatannya. 

Dengan demikian rencana program dan rencana kegiatan Program Studi dan unit kerja lain 

yang ada di bawahnya akan bekerja dan  memberikan kontribusi  untuk pencapaian visi dan 

misi prodi, dan Pusat-pusat. 

 

 

 

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI 

VISI 

STIK 

Muham

madiya

h 

Pontian

ak: 

“Menjad

i pusat 

keungg

ulan 

keperaw

atan di 

bidang 

pendidi

kan, 

peneliti

an dan 

pengab

Men

gem

bang

kan 

kehid

upan 

islam

i 

dala

m 

rana

h 

akad

emik 

dan 

kese

haria

n. 

Menghasil

kan 

lulusan 

profesion

al di 

bidang 

keperawat

an, 

berakhlak

ul 

kharimah 

dan 

mampu 

berkompe

tisi. 

 

1. Terwuju

dnya 

kurikulu

m yang 

mewarn

ai 

sumber 

daya 

manusia 

yang 

mampu 

bersifat 

Islamic, 

caring, 

dan 

critical 

thinking. 

2. Terwuju

dnya 

• Mengembangkan kurikulum berbasis 

kompetensi yang mempunyai sifat islamic, 

caring dan berfikir kritis di segala situasi.  

Caring : nilai dasar keperawatan 

Berfikir kritis : pengambilan keputusan klinik 

yang akurat dan efektif serta pengembangan 

keilmuan 

Islami : amal usaha merupakan sarana 

dakwah al islam kemuhammadiyah  

 

• Menindaklanjuti pelaksanaan kurikulum 

sebelumnya dan melakukan pengkajian serta 

mengevaluasi pelaksanaannya dan 

mengembangkan kurikulum berbasis 

kompetensi dan melakukan kegiatan 

ketrampilan yang menunjang 

profesionalisme lulusan. 
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dian 

pada 

masyara

kat 

berland

askan Al 

Islam 

dan 

Kemuha

mmadiy

ahan, 

berdaya 

saing 

nasional 

dan 

internas

ional 

tahun 

2030” 

kurikulu

m yang 

berbasis 

kompet

ensi 

untuk 

mencipt

akan 

perawat 

profesio

nal 

(pengua

saan 

ilmu, 

sikap, 

keteram

pilan 

dan 

moral 

etik), 

Islami 

(berakhl

akul 

karimah) 

dan siap 

bersaing

. 

 

 

Men

gem

bang

kan 

progr

am 

ungg

ulan 

pend

idika

n 

kepe

rawat

Menghasil

kan 

kurikulum 

berbasis 

kompeten

si dan 

bukti. 

3. Terwuju

dnya 

sumber 

daya 

manusia 

yang 

mampu 

meneliti, 

inovatif 

dan 

bersaing 

baik 

nasional 

dan 

• Meningkatkan akses dan layanan untuk 

membina dan mengembangkan penalaran, 

minat dan bakat, kesejahteraan, dan 

bimbingan karir, serta partisipasi dan prestasi 

mahasiswa dalam kegiatan ilmiah 

• Meningkatkanmekanisme pelacakan lulusan 

yang digunakan sebagai umpan balik dalam 

menentukan kebijakan di bidang akademik 

dan kemahasiswaan. 

• Mengembangkan berbagai kegiatan 

kewirausahaan melalui Pusat Pembinaan dan 

Karir Kemahasiswaan  

• Membentuk Pusat Pembinaan dan Karir 

Kemahasiswaan 
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an 

yang 

kreati

f dan 

inova

tif. 

 

internasi

onal. 

 

• Menyusun peraturan dalam rangka 

menumbuhkembangkan  dan memfasilitasi 

jiwa kewirausahaan mahasiswa 

• Mengintegrasikan kewirausahaan sebagai 

bagian dari struktur kurikulum 

 

Meni

ngka

tkan 

dan 

men

gem

bang

kan 

sumb

er 

daya 

man

usia, 

saran

a dan 

prasa

rana 

pend

ukun

g 

Catur 

Dhar

ma 

Perg

urua
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Ting

gi. 

Menghasil

kan 

sumber 

daya 

manusia, 

sarana 

dan 

prasarana 

yang 

berkualita

s dan 

berdaya 

saing 

• Terwuju

dnya 

kader 

Muham

madiya

h yang 

mampu 

melaksa

nakan 

dakwah 

amar 

ma’ruf 

nahi 

mungka

r. 

• Memilik

i 

kurikulu

m 

pendidi

kan 

tinggi 

yang 

unggul, 

dan 

berorie

ntasi 

pada 

KKNI 

• Memilik

i 

sumber 

daya 

penduk

ung 

yang 

• Meningkatkan peran serta Mahasiswa sbagai 

kader Muhammadiyah untuk berkiprah di 

masyarakat dengan melakukan dakwah pada 

kegiatan pengabdian di masyarakat. 

• Mengembangkan kurikulum pendidikan 

tinggi yang meliputi keunggulan kompetensi 

lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang diorientasikan pada KKNI. 

• Meningkatkan kuantitas, kualitas, kualifikasi, 

dan kompetensi  dosen dan tenaga 

kependidikan merujuk pada  standar dosen 

dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana 

dan prasarana pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan isi dan proses pembelajaran. 

• Meningkatkan pengelolaan pembelajaran 

yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada 

tingkat program studi. 

• Mengembangkan sistem tata kelola 

kelembagaan yang tertib dan professional, 

didukung oleh komitmen yang kuat segenap 

komponennya terhadap pencapaian visi, misi 

dan tujuan STIK Muhammadiyah Pontianak. 

• MembukaProgram Studi S1 dan S2 baru. 
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melamp
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standar 

yang 
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an 

pemerin
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• Peningk
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kualitas 

proses 

dan 

hasil 

pembel

ajaran. 

• Peningk

atan 

kualitas 

lulusan 

4. Peningk

atan 

Status 

Akredita

si 

Institusi 

dan 

Program 

Studi. 

5. Pembuk

aan 

Program 

Studi 

Strata 1 

dan 2 

Keperaw

atan 

 

Men

ggiat

kan 

penel

itian 

Menghasil

kan 

penelitian 

dan 

publikasi 

berkualita

6. Terwuju

dnya 

pelayan

an 

kesehat

an 

• Mengembangkan pelayanan kesehatan, 

keperawatan kepada masyarakat dengan 

cara memberikan penyuluhan-penyuluhan 

serta ketrampilan dasar dalam mencegah 

dan menanggulangi penyakit yang ringan.   
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dan 

publi

kasi 

yang 

dapa

t 

digu

naka

n 

untu

k 

meni

ngka

tkan 

mutu  

pelay

anan 

kese

hata

n 

kepe

rawat

an 

kepa

da 

masy

araka

t. 

 

s untuk 

pengemb

angan 

ilmu 

pengetah

uan dan 

teknologi 

dalam 

penerapa

nnya 

pada 

pelayanan 

kesehatan 

keperawat

an 

keperaw

atan 

kepada 

masyara

kat 

berupa 

pengeta

huan 

dan 

keteram

pilan. 

• Peningk

atan 

kualitas 

hasil 

peneliti

an, isi 

peneliti

an, 

proses 

peneliti

an, dan 

penilaia

n 

peneliti

an, 

kualifika

si 

peneliti, 

sarana 

dan 

prasara

na 

peneliti

an, 

pengelo

laan 

peneliti

an, 

pendan

aan dan 

pembia

yaan 

peneliti

• Mengembangkan penelitian yang diarahkan 

untuk pemantapan pengamalan Al Islam 

dan Kemuhammadiyahan, pengembangan 

ilmu dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. 

 

• Meningkatkan kualitas isi penelitian yang 

mengarah pada inovasi, pengembangan 

keagamaan, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri. 

• Meningkatkan kualitas proses penelitian 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan dengan lebih memberi 

ruang kepada mahasiswa dalam 

melaksanakan tugas akhir sesuai dengan 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. 

• Meningkatkan kualitas penilaian penelitian 

yang meliputi proses dan hasil penelitian 

sesuai dengan standar penilaian nasional. 

• Meningkatkan kualitas peneliti berdasarkan 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian 

yang mencakup kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian yang 

sesuai dengan bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat kerumitan dan 

tinglkat kedalaman penelitian. 

• Meningkatkan ketersediaan dan 

kelengkapan sarana dan prasarana 

penelitian untuk menunjang kebutuhan isi 

dan proses penelitian pada setiap program 

studi dalam rangka memenuhi kualitas hasil 

penelitian. 

• Meningkatkan kualitas pengelolaan 

penelitian yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

penelitian. 

• Meningkatkan jumlah dana dan biaya 

penelitian untuk mendukung keseluruhan 

proses kegiatan penelitian. 
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an 

sesuai 

dengan 

standar 

nasional 

peneliti

an. 

• Terpenu

hinya 

target 

pelaksa

naan 

peneliti

an satu 

judul 

untuk 

setiap 

dosen 

setiap 

tahun 

• Peningk

atan 

peneliti

an 

dosen 

dengan 

sumber 

pendan

aan dari 

pihak 

luar 

institusi 

STIK 

Muham

madiya

h 

Pontian

ak. 

• Peningk

atan 

hilirisasi 

hasil 

peneliti

an 

dosen, 

• Mengembangkan jaringan kerja sama 

dengan berbagai pihak yang kompeten 

pada bidang penelitian dan publikasi ilmiah, 

di dalam dan luar negeri 
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melalui 

kegiata

n 

pengab

dian 

masyara

kat 

maupun 

penerap

annya 

dalam 

teknolo

gi. 

7. Peningk

atan 

kuantita
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publikas
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dengan 
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an pada 

jurnal 
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onal, 
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Paten, 

atau 

HaKI. 
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akan 

peng

abdia

n 

masy

araka

t 

melal

ui 

pelay

anan 

pend
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hata
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rawat
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berbagai 

pelayanan 

pengabdi

an dan 

pelatihan 

keperawat

an yang 

dapat 

meningka

tkan 

kualitas 

kesehatan 

masyarak

at dan 

menghasil

kan 

perawat 

sebagai 

kader 

Muhamm

adiyah 

dan 

berperan 

aktif 

dalam 

meningka

tkan 

derajat 

kesehatan 

masyarak

at 

8. Terwuju

dnya 

pelaksa

naan 

pengab

dian 

masyara

kat dan 

memanf

aatkan 

hasil  

penelitia

n yang 

berbasis 

bukti  

bagi 

masyara

kat yang 

pada 

akhirnya  

mampu   

mengat

asi 

masalah 

kesehat

an 

secara 

mandiri 

dan 

berkesin

ambung
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9. Peningk

atan 

kualitas 

hasil, isi, 

proses, 

penilaia

n, 

pelaksa

na, 

sarana 

dan 

prasaran

a, 

• Mengembangkankegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dalam rangka 

menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan inovasi dan implementasi  

ilmu pengetahuan dan teknologi guna 

memajukan kesejahteraan dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

• Meningkatkan kualitas isi, proses, dan 

penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

• Meningkatkan kualitas pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat  yang 

memiliki penguasaan metodologi 

penerapan keilmuan yang sesuai dengan 

bidang keahlian, jenis kegiatan, serta 

tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran 

kegiatan yang mencakup kualifikasi 

akademik dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

• Meningkatkan kelengkapan dan kualitas 

sarana dan prasarana, pengelolaan, volume  

pendanaan dan pembiayaan,serta budaya 

akademik melalui publikasi hasil kegiatan 

pengabdian dan pemberdayaan pada 

masyarakat dalam jurnal ilmiah nasional 

dan internasional terakreditasi. 

 

• Revitalisasi dan restrukturisasi program-

program penguatan manajemen system AIK 

• Pengembangan kualitas SDM dan 

produktivitas tatakelola lembaga yang 

terbuka, modern dan Islami 

• Mengembangkan sikap ketauladanan dan 

istiqamah dalam melaksanakan ajaran Islam 

dan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah; 

• Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi yang didasari oleh nilai-nilai 

keislaman dan kemuhammadiyahan; 

• Membangun dan mengembangan AIK 

sebagai organisasi pembelajar yang 

amanah, terbuka, profesional dan 

berkemajuan. 

• Mengembangkan partisipasi seluruh civitas 

akademika;  

• Memobilisasi seluruh sumber daya yang 

dimiliki STIK Muhammadiyah Pontianak 
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dalam rangka mencapai tujuan 

persyarikatan dan STIK Muhammadiyah 

Pontianak.  

• Membangun jaringan dengan seluruh 

jaringan Muhammadiyah dan potensi 

eksternal yang tersedia 
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C. TATA PAMONG DAN KERJASAMA 
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2.1. Tata Kelola 

Uraikan secara ringkas sistem tata kelola (sebutkan lembaga yang berperan, 

perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan/ketentuan termasuk  kode  etik yang 

dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur 

penetapannya) di perguruan tinggi dalam membangun sistem tata kelola yang 

kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, serta pelaksanaannya. 

a. Kredibel 

Misi utama berdirinya STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai salah satu amal usaha 

Persyarikatan Muhammadiyah adalah  syiar Islam melalui lembaga pendidikan tinggi.  Badan 

Pembina Harian  (BPH)  STIK Muhammadiyah Pontianak menetapkan visi yang ingin dicapai 

dengan menjadikan STIK Muhammadiyah Pontianak  unggul dalam bidang pendidikan, penelitian 

dan pelayanan keperawatan dengan kekhususan pada trauma akut dan trauma kronis 

sebagaimana tercantum dalam Statuta yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Majelis Pendidikan 

Tinggi Persyarikatan Muhammadiyah melalui Surat Keputusan Badan Pembina Harian (BPH) STIK 

Muhammadiyah Pontianak Nomor 04/II.1.AU/BPH-STIKMP/SK/2014. Untuk dapat menjalankan  

misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan diperlukan pemimpin  yang kredibel.  

Pemimpin yang dimaksud adalah Ketua, pimpinan, dan pejabat struktural lainnya di lingkungan  

STIK Muhammadiyah Pontianak. Seluruh jajaran ini diharapkan dapat melaksanakan misi 

persyarikatan dengan menjabarkan visi dan misi lembaga ke dalam bentuk tujuan dan strategi 

untuk mewujudkannya. Dalam memilih pemimpin dan pejabat struktural berpedoman pada 

Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 

tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang 

PTM; Statuta, dan Pedoman pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat struktural di lingkungan 

STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

Kredibiltas tercermin dalam pemilihan Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak masa bakti 2018-

2022. Pada proses seleksi administrasi penyaringan calon tercatat 4 nama yang dinyatakan lolos 

administrasi diantaranya: Gusti Jhoni Putra, M.Pd, M.Kep, Hartono, M.Kep, Haryanto, MSN, Ph.D 

dan Dr. Lidia Hastuti, M.Kes. Kemudian, 4 nama bakal calon ini dikiirm ke Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah untuk dimintai rekomendasi. Selanjutnya senat melakukan pemilihan pada hari 

Senin, 14 Mei 2018. Dari keempat  calon yang mendaftar terpilih Haryanto, MSN, Ph. D 

menggantikan Supriadi, MHS. Pengukuhan ketua  ditetapkan dengan Majelis Diktilitbang PP 

Muhammadiyah No. 115/KEP/I.0/D/2018, pada tanggal 28 Juli  2018 oleh Ketua, Prof. Lincolin 

Arsyad., Ph.D.  Kredibitas pada pemilihan ketua dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan 

Ketua Periode 2018-2022dan dapat dilihat pada berita kegiatan yang terdapat di 

http://www.stikmuhptk.ac.id. 

 

Selanjutnya, mekanisme persyaratan dan pengangkatan Wakil Ketua STIK Muhammadiyah 

Pontianak diatur dalam Statutayang dilakukan secara terbuka dan transparan. Pelantikan wakil 

rektor dilakukan pada tanggal 13 September  2018. Tiga wakil ketua yang terpilih yaitu Wakil 

Ketua I Bidang Akademik dan Informasi, Lestari Makmuriana, M.Pd, M.Kep, Wakil Ketua II Bidang 

Non Akademik dan Keuangan, Tisa Gusmiah, M.Kep dan Wakil Ketua III Bidang Al- Islam 
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Kemuhammadiyahan dan Kemahasiswaan,Amelyadi, S.Ag, M.Si. Berita mengenai pelantikan wakil 

ketua dapat dilihat di http://www.stikmuhptk.ac.id 

Masing-masing pejabat struktural dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) yang dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disebut 

sebagai uraian tugas. Dengan tupoksi yang jelas dan komitmen yang tinggi maka dihasilkan 

pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak yang kredibel. 

STIK Muhammadiyah Pontianak di mata pemangku kepentingan dibangun dengan cara 

meningkatkan kualitas layanan terhadap mahasiswa dengan upaya peningkatan kualitas sistem 

pembelajaran. STIK Muhammadiyah Pontianak meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen, 

tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendukung pembelajaran, serta 

pengembangan/penyempurnaan kurikulum yang memadai dan sesuai dengan tuntutan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan. Perbaikan pada proses 

pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat menghasilkan lulusan yang 

kompeten, kompetitif dan handal dalam bidang keperawatan luka. Hasil akhir yang  dicapai adalah 

kemudahan lulusan diterima bekerja pada instansi kesehatan yang tersebar di wilayah Kalimantan 

Barat pada khususnya, wilayah lain di Indonesia, dan bahkan di luar negeri. 

b. Transparan   

Keterbukaan (transparansi)  merupakan karakter positif yang dikembangkan dalam organisasi STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Transparansi dimulai dari proses pemilihan pimpinan, pengelolaan 

pendidikan, pengelolaan keuangan, hingga evaluasi mahasiswa.   

Pimpinan STIK  Muhammadiyah membudayakan pengambilan keputusan dilakukan secara 

terbuka  yang meliputi seluruh aspek tata pamong pada berbagai tingkatan organisasi di 

lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak. Proses pemilihan pimpinan termasuk pejabat 

struktural, dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 

Pengembangan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Untuk pengangkatan Ketua, Ketua STIK 

Muhammadiyah menetapkan panitia yang akan bekerja mulai dari menyiapkan dokumen 

pemilihan; penjaringan untuk mendapatkan minimal calon; memfasilitasi senat untuk memberikan 

tanggapan dan rekomendasi; menyampaikan hasil rekomendasi senat kepada pimpinan wilayah 

untuk memberikan pertimbangan; menyelenggarakan pemilihan bagi calon yang 

direkomendasikan oleh pimpinan wilayah melalui BPH; dan menyampaikan usulan penetapan 

ketua kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti litbang. 

Pengangkatan pejabat struktural lainnya dilakukan melalui mekanisme yang sama dengan 

pemilihan Ketua dan dilaksanakan oleh panitia yang telah ditunjuk. Sebagaimana tata cara 

pemilihan ketua, pengangkatan/penempatan pejabat struktural lainnya mengacu pada statuta 

dan standar mutu yang disepakati seluruh civitas akademika. 

Prinsip transparansi diterapkan juga dalam sistem pembelajaran. Penetapan dosen pengampu 

disesuaikan dengan kualifikasi, keahlian, dan pengalaman. Dalam pengembangan buku panduan 

kerja mahasiswa untuk proses pembelajaran melibatkan bagian keilmuan dibawah koordinasi 

pimpinan. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran mahasiswa mulai dari struktur 

kurikulum, metoda pembelajaran, dan penilaian diinformasikan dalam buku Panduan Mahasiswa 

yang diberikan dan dijelaskan pada awal masuk dalam proses pengenalan kampus. Ketetapan 

proporsi penilaian antara UTS, UAS, penugasan, dan aktivitas disepakati bersama mahasiswa untuk 
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setiap mata kuliah pada awal perkuliahan dalam setiap semester baik dalam proses akademik 

maupun profesi. Hasil akhir dari proses pembelajaran setiap mahasiswa dapat melihat langsung 

hasilnya melalui sistem informasi akademik yang bersifat individual. Mekanisme penilaian 

mahasiswa terhadap dosen, tenaga kependidikan dan sarana prasarana menjadi kunci untuk dapat 

membuka nilai yang diperoleh melalui jaringan internet yang tersedia. 

Mahasiswa mendapatkan informasi yang jelas mengenai kriteria untuk mendapatkan beasiswa 

atau kesempatan lain yang berhubungan dengan aktifitas kemahasiswaan yang didanai oleh STIK 

Muhammadiyah untuk mewakili kampus dalam ajang kegiatan kemahasiswaan pada tingkat lokal, 

regional, nasional, dan internasional 

Penetapan pengelolaan, penggunaan, dan pengawasan keuangan dilakukan dengan cara 

berrmusyawarah antara pimpinan dengan senat akademik setelah mendapat masukan 

perencanaan anggaran dari program studi, unit, dan bagian. Hasil musyawarah dikonsultasikan 

dengan BPH sebelum disampaikan kepada majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk disetujui 

dan disahkan. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaporkan secara periodik untuk 

kegiatan yang bersifat rutin dalam proses pembelajaran, atau pada akhir suatu kegiatan untuk 

yang bersifat insidental  disertai bukti otentik.  

c. Akuntable 

Akuntabilitas dalam penyelenggaran pendidikan di STIK Muhammadiyah Pontianak dapat 

dijelaskan  dari  aspek akademik dan non akademik. Untuk aspek akademik   Ketua STIK 

Muhammadiyah Pontianak menyusun laporan pertanggungjawaban proses pendidikan dan 

disampaikan kepada senat, orang tua mahasiswa dan stackholder pada acara wisuda yang 

dilaksanakan dua kali dalam setahun. Untuk aspek non akademik pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran disampaikan dalam rapat senat pada akhir masa anggaran menjelang 

penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Hasil audit yang dilakukan lembaga pengawasan 

pembinaan keuangan pada bulan 8-9 Mei oleh Akuntan Hatief Hadikoesoero, SE, MA, Lugito, SE, 

MM dan Ari Sasmoko, SE menjelang akhir masa jabatan kepemimpinan selama empat tahun 

menyatakan bahwa penggunaan dana di STIK Muhammadiyah Pontianak dinyatakan wajar dan 

tidak ditemukan penyimpangan. 

d. Bertanggung jawab 

Seluruh civitas akademika STIK Muhammadiyah Pontianak melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan fungsi dan tugas yang diemban oleh masing-masing baik secara pribadi maupun 

sebagai bagian dari unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Tugas adalah amanah yang 

harus dijalankan sesuai dengan komitmen awal ketika menerima suatu posisi. Amanah yang 

dimaksud adalah pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yang terdiri dari komponen 

terintegrasi Al-Islam Kemuhammadiyahan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

Penjabaran  dari  Catur Dharrma Perguruan Tinggi adalah satuan kegiatan yang ditetapkan 

dengan kebijakan dalam bentuk surat keputusan dari PP Muhammadiyah melalui Diktilitbang, 

BPH, dan pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak. Pelaksanaan  setiap kegiatan berpedoman 

pada  rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk 

memastikan apa yang dikerjakan memberi dampak positif terhadap mahasiswa, lembaga 
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maupun pemangku kepentingan.    

Bukti kegiatan telah dilaksanakan dituangkan dalam bentuk laporan dari setiap unit kerja, pusat, 

pimpinan dan lembaga kemahasiswaan. Laporan berisikan lembaran perencanaan, bukti 

pelaksanaan kegiatan, dan bukti evaluasi yang mencakup analisis terhadap setiap tahap kegiatan 

untuk melakukan  koreksi dan menilai pencapaian. Laporan disampaikan secara berjenjang 

sesuai dengan struktur organisasi untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan internal 

STIK Muhammadiyah Pontianak maupun untuk keperluan mengisi data yang diperlukan oleh 

Pangkalan Data Kemenristekdikti. 

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan SPMI di STIK Muhammadiyah berdasarkan SK Ketua 

Nomor 178/KEP/II.1.AU/D/IX/2018. 

Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab, Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak menyusun 

laporan pertanggungjawaban proses pendidikan dan disampaikan kepada senat, orang tua 

mahasiswa dan stackholder pada acara wisuda yang dilaksanakan dua kali dalam setahun (April 

dan September). 

e. Adil 

Keadilan merupakan salah satu karakteristik budaya Islami yang diterapkan di STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Adil didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mememenuhi hak dan 

mendistribusikan tanggung jawab  sesuai dengan kompetensi, tugas, dan karakteristik pribadi/ 

kelompok  yang dimilikinya. 

Bentuk pelaksanaan prinsip keadilan dalam hal pendistribusian tugas/tanggung jawab 

disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki baik oleh tenaga dosen, tenaga kependidikan, 

tenaga penunjang lainnya dan mahasiswa. Pendistribusian tugas/tanggung jawab dilaksanakan 

dalam tiga bidang yang meliputi: (1) bidang akademik, (2) bidang non akademik, dan (3) bidang 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) 

Prinsip keadilan menjadi ruh dalam mengembangkan uraian tugas yang tertuang dalam 

dokumen uraian tugas dan analisis jabatan.  Penugasan  diberikan sesuai dengan beban kerja 

baik untuk dosen, tenaga kependidikan, maupun unsur penunjang lainnya. Kesempatan studi 

lanjut baik dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama berdasarkan 

Renbangdos (berdasarkan SK Ketua Nomor 06A/II.1.AU/SK/F/II/2015)Selain itu, dalam 

meningkatkan kompetensi (pelatihan dan diklat) baik tenaga kependidikan dan dosen memiliki 

kesempatan yang setara. Demikian halnya dalam pemberian penghargaan dan kesejahteraan 

disesuaikan dengan kinerja yang dicapai oleh masing-masing individu. 

Seluruh pegawai tetap persyarikatan yang bekerja di STIK Muhammadiyah Pontianak telah 

memiliki dana pensiun. Selain dana pensiun pegawai tetap persyarikatan beserta 

keluarganyajuga mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan yang standar sesuai dengan 

ketentuan pemerintah yang disalurkan melalui BPJS.  Bagi Dosen yang telah memiliki jabatan 

fungsional diberikan insentif khusus dengan besaran tunjangan sesuai dengan tingkatan dalam 

jabatan tersebut. 

 

Penerapan prinsip keadilan dalam tata kelola STIK Muhammadiyah Pontianak menumbuhkan 

komitmen afektif pegawai terhadap organisasi dan persyarikatan. Hal ini terbukti dengan 
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tingginya angka retensi pegawai di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak. Suasana kerja 

terbangun dalam suasana kekeluargaan dan kepedulian yang tinggi antar pegawai. 

STIK Muhammadiyah Pontianak dengan 3 (tiga) Program Studi yang dimiliki,  dengan dasar 

hukum pengelolaannya adalah berdasarkan SK pendirian STIK Muhammadiyah Pontianak 

No88/D/O/2006Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua STIKMuhammadiyah 

Pontianakbertanggungjawab kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. dibantu oleh 

3 (dua) orang wakil ketua. Untuk mendukung pengelolaan STIK Muhammadiyah Pontianak, 

maka sistem nilai yang dikembangkan di STIK Muhammadiyah Pontianakdalam tata pamong 

dan penerapannya sehari-hari, dijabarkan ke dalam Tata Nilai yang mendorong sifat-sifat seperti 

: konsisten, jujur, terbuka, adil, peduli, berani, dan bertanggungjawab. Sedangkan sebagai Etos 

KerjaSTIK Muhammadiyah Pontianak (a) memberi teladan dan komitmen, (b) saling 

menghormati dan menghargai, (c) berkomunikasi dengan baik, (d) improve others.  

Prosedur pengambilan keputusan dan perencanaan selalu mengacu pada UU Sisdiknas, 

Kepmendiknas, Himpunan Pedoman dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah dan SK Ketua 

STIK Muhammadiyah Pontianak yang berlaku dan berkaitan dengan keputusan dan 

perencanaan yang akan dilaksanakan. Secara teknis Ketua STIK Muhammadiyah 

Pontianaksebagai penanggungjawab pengelolaan akademik, memberikan arahan, menetapkan 

peraturan dan pengambilan keputusan atas dasar masukan dari wakil ketua, Tata Usaha serta 

Dosen. 

 

Upaya menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien, STIK Muhammadiyah 

Pontianakmempunyai ketentuan tentang kompetensi seorang pimpinan. Secara umum 

kompetensi pimpinan dituangkan dalam Peraturan Dosen dan Kepegawaian STIK 

Muhammadiyah PontianakTahun 2009 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIK 

Muhammadiyah Pontianak Nomor: 322/II.1.AU/SK/D/IV/2009 dan keputusan Badan Pembina 

Harian  Nomor02/BPH-STIKM/Tahun 2009. 

 

Syarat-syarat untuk pengangkatan Jabatan Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Akademik dan 

Unsur Penunjang:  

a. Badan Pembina Harian 

1) Badan Pembina Harian (BPH) adalah badan yang dibentuk PP Muhammadiyah untuk 

menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di STIK   Muhammadiyah Pontianak 

2) BPH terdiri atas unsur persyarikatan, yang berpengalaman dalam bidang pendidikan 

tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan 

memahami persyarikatan Muhammadiyah dan berkomitmen yang kuat untukk 

pengembangan persyarikatan 

3) Diangkat dan ditetapkan oleh PP Muhammadiyah atas usul pimpinan pimpinan STIK 

Muhammadiyah Pontianak bersama PWM 

4) Memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam tugas yang ditetapkan oleh PP 

Muhammadiyah. 

 

b. Ketua;  
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Ketua adalah penanggung jawab utama terselenggaranya pendidikan di STIK 

Muhammadiyah Pontianak yang memiliki kualifikasi/kompetensi: 

1) Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam denngan baik, berakhlak 

mulia, dan berwawasan luas, dan dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

2) Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai 

dengan profesi keperawatan 

3) Besedia melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan 

Muhammadiyah 

4) Berpendidikan sekurang-kurangnya S2, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya 

memiliki jabatan fungsional lektor; 

5) Pernah menempati jabatan struktural organisasi STIK Muhammadiyah Pontianak;  

6) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, komitmen yang kuat untuk memajukan STIK 

Muhammadiyah Pontianak, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu 

pengetahuan lainnya 

7) Mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik; 

8) Tidak cacat dan tercela selama menjadi staf/pegawai;   

9) Bersedia mematuhi aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak; 

10) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan atau tidak menduduki jabatan 

struktural di perguruan tinggi lain; 

11) Usia Maksimal 61 tahun kecuali guru besar 66 tahun 

12) Tidak merangkap dalam dewan penyantun dan/atau BPH Stik Muhammadiyah 

Pontianak 

 

c. Senat Akademik 

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Anggota Senat memiliki kualifikasi dan kompetensi: 

1) Anggota senat adalah dosen yang telah bertugas minimal 5 tahun 

2) Berpendidikan minimal magister 

3) Usia maksimal adalah 66 tahun untuk guru besar dan 61 tahun untuk non guru besar 

pada saat diangkat 

4) Memiliki kepangkatan akademik 

5) Senat STIK Muhammadiyah Pontianak  terdiri atas pimpinan STIK Muhammadiyah 

Pontianak, guru besar tetap, ketua lembaga (pusat), ketua Program Studi, dan 

perwakilan dosen tetap 

6) Memiliki tugas sesuai dengan yang ditetapkan dalam Statuta STIK Muhammadiyah 

Pontianak.  

 

d. Wakil Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak 

Wakil ketua adalah pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak yangg membantu 

pimpinan dalam bidang yang telah ditentukan. Wakil Ketua terdiri atas Wakil Bidang 

Akademik, Wakil Bidang Non Akademik, Wakil Bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan 

dan Kemahasiswaan. Wakil Ketua memiliki kualifikasi dan kompetensi: 
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1) Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam denngan baik, berakhlak 

mulia, dan berwawasan luas, dan dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun dan 

aktif di organisasi Muhammadiyah. 

2) Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai 

dengan profesi keperawatan 

3) Besedia melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan 

Muhammadiyah 

4) Berpendidikan sekurang-kurangnya S2, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya 

memiliki jabatan fungsional lektor; 

5) Pernah menempati jabatan struktural organisasi STIK Muhammadiyah Pontianak;  

6) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, komitmen yang kuat untuk memajukan 

STIK Muhammadiyah Pontianak, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan 

ilmu pengetahuan lainnya 

7) Mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik; 

8) Tidak cacat dan tercela selama menjadi staf/pegawai;   

9) Bersedia mematuhi aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak; 

10) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan atau tidak menduduki jabatan 

struktural di perguruan tinggi lain; 

11) Usia Maksimal 61 tahun kecuali guru besar 66 tahun 

12) Tidak merangkap dalam dewan penyantun dan/atau BPH Stik Muhammadiyah 

Pontiana 

 

e. Ketua Program Studi;  

Ketua Program Studi Adalah penanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan 

program studi. Ketua Program Studi memiliki kualifikasi dan kompetensi: 

1) Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syariat Islam dengan baik, berakhlak 

mulia, dan berwawasan luas, dan dibuktikan dengan KTAM/NBM minimal 5 tahun 

dan aktif di organisasi Muhammadiyah. 

2) Memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan latar belakang akademik yang 

sesuai dengan profesi keperawatan 

3) Besedia melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan 

Muhammadiyah 

4) Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 untuk program diploma dan Program studi 

Ners, Doktor untuk program S2 dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya 

memiliki jabatan fungsional lektor; 

 

f. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M), Kerjasamadan 

Hubungan Internasional, Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan Penjaminan Mutu; 

(1) Dosen Tetap yang mempunyai pengalaman mengajar di STIK Muhammadiyah 

Pontianak minimal 2 (dua) tahun; 

(2) Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 dengan jabatan akademik sekurang-

kurangnya minimal memiliki jabatan fungsional; 

(3) Pernah menempati jabatan struktural pada STIK Muhammadiyah Pontianak; 
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(4) Mempunyai kemampuan manajerial; 

(5) Tidak cacat dan tercela selama menjadi pegawai; 

(6) Bersedia mematuhi aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak; 

(7) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan atau tidak menduduki jabatan 

struktural di perguruan tinggi lain; 

(8) Belum menjabat sebagai Ketua Pusat Litbang dalam 2 periode berturut-turut ; 

(9) Telah menjadi anggota Muhammadiyah. 

 

g. Ketua Unit Laboratorium, Perpustakaan, dan IT/Multimedia; 

(1) Pendidikan minimal S1; 

(2) Telah menjadi anggota Muhammadiyah; 

(3) Mempunyai keahlian/pengalaman dalam bidang keilmuan yang diperlukan; 

(4) Tidak cacat dan tercela selama menjadi pegawai; 

(5) Bersedia mematuhi aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

 

Syarat-syarat untuk pengangkatan Jabatan Unsur Pelaksana Administrasi 

h. Kepala Bagian Umum dan Humas, Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, 

Perlengkapan dan Rumah Tangga, serta Keuangan; 

(1) Pegawai tetap dengan memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun; 

(2) Berpangkat serendah-rendahnya golongan IIIA; 

(3) Mempunyai keahlian/pengalaman dalam bidang yang diperlukan; 

(4) Tidak cacat dan tercela selama menjadi pegawai; 

(5) Bersedia mematuhi aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak; 

(6) Telah menjadi anggota Muhammadiyah. 

 

i. Pengangkatan jabatan Unsur Pelaksana Akademik dilakukan oleh Ketua atas usul 

Senat STIK Muhammadiyah Pontianak 

j. Pengangkatan jabatan struktural dilakukan oleh Ketua STIK Muhammadiyah 

Pontianak atas usul Wakil Ketua I dan II, pejabat tersebut yang diangkat harus 

melakukan sumpah/janji jabatan. 

k. Persyaratan tersebut dijadikan sebagai saringan awal dalam menyeleksi calon 

pejabat di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak. Selanjutnya, hasil seleksi 

ditetapkan dan di sosialisasikan pada rapat Senat dan rapat staf STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Sistem Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Tata Kelola STIK Muhammadiyah Pontianaktertuang dalam Statuta, prosedur-

prosedur kerja tiap program studi, pusat dan unit kerja STIK Muhammadiyah 

Pontianak terangkum dalam buku standar-standar Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) STIK Muhammadiyah Pontianak. 

l. Program peningkatan kompetensi manajerial dilakukan dengan berbagai kegiatan 

melalui tugas belajar, pelatihan-pelatihan, seminar, workhshop, dan short course 

baik terhadap dosen maupun tenaga penunjang. Pelatihan tidak hanya dilaksanakan 

oleh STIK Muhammadiyah Pontianak, tetapi juga oleh program studi, dan masing-
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masing pusat/unit kerja lainnya. Diseminasi hasil kerja STIK Muhammadiyah 

Pontianakdilakukan melalui websiteSTIK Muhammadiyah 

Pontianakwww.stikmuhptk.ac.id. Website STIK Muhammadiyah Pontianak memuat 

informasi tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat) yang berlandaskan Al-Islam Kemuhammadiyah serta 

informasi lain tentang kegiatan yang akan/dan telah dilaksanakan STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

  

Adapun mekanisme kegiatan di STIK Muhammadiyah Pontianakmeliputi : 

1. Mekanisme kegiatan akademik : 

a. Perencanaan Proses Pembelajaran 

1) Bagian Akademik menyusun daftar dosen setiap program studi pengampu mata 

kuliah pada semester tersebut sesuai kurikulum  

2) Bagian Akademik mengadakan rapat dosen dan membuat rencana jadwal kuliah 

dan ruang untuk 3 (tiga) program studi  

3) Bagian Akademik mensosialisasikan hasil rapat kepada para peserta rapat  

4) Bagian Akademik menyiapkan KRS, daftar hadir mahasiswa, ATK perkuliahan jurnal/ 

berita acara perkuliahan dan  Proyektor sesuai waktu yang telah ditentukan  

5) Dosen menyusun SAP sebelum perkuliahan berjalan 

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1) Dosen mengisi jurnal pada setiap tatap muka sebanyak 14-16 kali 

pertemuan/semester. 

2) Mahasiswa mengisi presentasi perkuliahan/praktik/praktikum 

3) Satu SKS tatap muka setara dengan 50 menit dan Satu SKS praktek setara dengan 

100 menit 

4) Daftar kehadiran mahasiswa Keperawatan S1 dan D III minimal 90% dan Profesi 

Ners 100% 

5) Cara dosen menyampaikan mata kuliah menggunakan metode yang bervariasi 

6) Dosen memberikan materi mata kuliah sesuai dengan SAP masing-masing 

mengacu KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 

7) Mahasiswa mengikuti tata tertib proses pembelajaran yang berlaku sehingga 

berjalan dengan lancar 

c. Penilaian Hasil Proses Pembelajaran 

1) Bagian akademik menyiapkan jadwal ujian sebelum proses pembelajaran  berakhir 

2) Bagian akademik membuat surat pemberitahuan ujian kepada masing-masing 

dosen  dilampiri jadwal ujian 

3) Bagian akademik menyiapkan kartu ujian sebelum pelaksanaan ujian 

4) Bagian akademik mengirimkan lembar jawab hasil ujian tepat pada waktu, 

maksimal 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan 

5) Dosen mengirimkan nilai hasil ujian kepada Bagian Akademik tepat waktu, 

maksimal 2 (dua) minggu setelah lembar jawab diterima 

6) Hasil evaluasi belajar yang diperoleh mahasiswa dalam  bentuk nilai absolute. 

http://www.stikmuhptk.ac.id/
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7) Bagian akademik mengumumkan rekap nilai pembelajaran masing-masing mata 

kuliah kepada mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) 

d. Pengawasan Hasil Pembelajaran 

1) Pembimbing akademik memantau perkembangan mahasiswa bimbingannya 

2) Bagian akademik merekap kehadiran dosen pengampu matakuliah setiap bulan 

3) Bagian akademik memberikan peringatan kepada mahasiswa yang jumlah 

kehadirannya kurang 

4) Bagian akademik mengingatkan dosen yang jumlah pertemuannya kurang 

2. Mekanisme bimbingan akademik dan kegiatan kemahasiswaan : 

a. Awal Masa Studi Mahasiswa terdiri dari : 

1) Penugasan dosen pembimbing akademik. 

2) Pembimbing akademik berpartisipasi aktif dalam kegiatan masa pengenalan 

program studi mahasiswa baru.  

3) Melakukan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan  

b. Selama Masa Studi Mahasiswa : 

1) Melakukan pertemuan secara berkala, guna memonitor perkembangan dan kemajuan 

mahasiswa sesuai dengan pedoman akademik 

2) Mengidentifikasi mahasiswa yang diperkirakan bermasalah,  

3) Penanganan khusus sesuai kemampuan Dosen Pembimbing Akademik.  

4) Memberi masukan kepada Ketua program studi/Wakil Ketua I (Bidang Akademik dan 

kemahasiswaan) untuk masalah yang bersifat akademik/administratif/sosial ekonomi. 

5) Memberi masukan ke dosen lain/ahli/pakar bidang studi keilmuan untuk masalah-

masalah yang bersifat akademik. 

c. Akhir Masa Studi Mahasiswa : 

1) Melaporkan hasil akhir kegiatan pembimbingan akademik kepada bagian akademik, 

2) Pengkoordinasikan kegiatan pembekalan persiapan karir.  

3) Menjalin komunikasi secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan karir 

alumni.  

4) Melaporkan secara berkala tentang perkembangan dan kemajuan belajar mahasiswa 

kepada bagian akademik 

3. Mekanisme pelayanan akademik mahasiswa  

a. Surat Keterangan Masih Kuliah (Proses 3 hari) 

1) Syarat KTM yang masih berlaku 

2) Blangko di ambil di Bagian Akademik 

b. Surat Pengantar KP/TP/Riset/Penelitian (Proses 3 hari) 

1) Syarat KTM yang masih berlaku 

2) Rekomendasi dari Program Studi 

c. Surat keterangan pengajuan Beasiswa (Proses 3 hari) 

1) Syarat KTM yang masih berlaku 

2) Surat Pernyataan bermaterai 

d. Seminar Proposal riset dan Karya Tulis Ilmiah (KTI)  

1) Syarat KTM yang masih berlaku 

3) Blangko Ambil di Bagian Akademik 
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2) Kwitansi pembayaran seminar 

3) Transkrip nilai, KHS 

4) Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik 

5) Pengumpulan naskah ujian proposal riset dan KTI 3 eksemplar. 

e. Ujian  hasilKarya Tulis Ilmiah dan Riset 

1) Syarat KTM yang masih berlaku. 

2) Kwitansi pembayaran ujian Riset dan KTI 

3) Bebas administrasi dari keuangan 

4) Kartu bimbingan Riset dan KTI 

5) Rekomendasi dari Program Studi 

6) Pengumpulan naskah ujian  Riset dan KTI 3 eksemplar. 

f. Yudisium (proses pendaftaran syarat harus terpenuhi semua) 

Syarat dan ketentuan pelaksanaan diambil pada Bagian Akademik 

g. Transkrip sementara. (Proses 3 hari) 

1) Syarat KTM yang masih berlaku. 

2) KHS yang pernah ditempuh. 

h. Surat keterangan penyerahan skripsi. (Proses 3 hari) 

1) Syarat KTM yang masih berlaku. 

2) Blangko diambil pada Bagian Akademik 

i. Legalisir Dokumen (Ijazah, Transkrip,dll). (Proses 3 hari) 

Syarat menunjukan Dokumen yang Asli. 

 

4. Mekanisme pelayanan administrasi keuangan 

a. Sistem pengelolaan keuangan di STIK Muhammadiyah Pontianak dijalankan sesuai status 

STIK Muhammadiyah Pontianak yang telah ditetapkan. Sumber pemasukan dana meliputi 

SPP, UPP, DKFM pendapatan lain. Sampai saat ini sumber pemasukan terbesar adalah dari 

mahasiswa semua dana yang dibayarkan mahasiswa masuk ke rekening STIK 

Muhammadiyah Pontianakdi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang 

Utama Pontianak dengan nomor rekening1009000344.selanjutnya didistribusikan sesuai 

program. Dana disyahkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, digunakan untuk 

operasional dan pengembangan di STIK Muhammadiyah Pontianak termasuk di 

dalamnya untuk pembayaran gaji, kesejahteraan karyawan, beasiswa, pendidikan 

pengajaran pengembangan dan operasional. Dana yang didistribusikan ke program studi 

digunakan untuk operasional dan pengembangan prodi. Pengelolaan keuangan   masih 

menggunakan sistem manual.  

b. Pelaporan dan pertanggungjawaban  

1) Setiap penggunaan dana wajib dilaporkan kepada Ketua STIK Muhammadiyah 

Pontianak melalui wakil ketua bidang non akademik (waket II) dan KabagKeuangan 

disampaikan setelah kegiatan selesai. Pelaporan penggunaan dana mencakup alur  

penerimaan dan pengeluaran.  

2) Laporan akan diverifikasi oleh kabag keuangan, waket II dan ketua STIK 

Muhammadiyah Pontianak, untuk dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan 
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penggunaan anggaran dan selanjutnya laporan tersebut setiap akhir tahun ajaran 

akan dikirimkan ke persyarikatan Muhammadiyah untuk di verifikasi . 

c. Perencanaan 

1) STIK Muhammadiyah Pontianakmerencanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan 

operasional masing-masing unit atau bidang serta realisasi akan disesuaikan dengan 

pendapatan. Secara teknis rencana anggaran dituangkan dalam usulan/ rencana 

anggaran dan belanja yang diajukan pada ketua STIK Muhammadiyah Pontianak.  

2) Usulan anggaran belanja yang diajukan akan diverifikasi oleh wakil Ketua II (waket 

II), kemudian dirapatkan dan dipresentasikan oleh STIK Muhammadiyah Pontianak 

dihadapan senat akademik dan BPH. Senat akademik dan BPH akan melakukan 

verifikasi dan klarifikasi terhadap rencana anggaran terutama terkait dengan 

kewajaran dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hasil verifikasi yang telah 

disepakati selanjutnya diserahkan ke Majelis Dikti PP Muhammadiyah untuk 

disahkan dalam bentuk pengesahan  Anggaran Pendapatan Belanja STIK 

Muhammadiyah Pontianak.  

5. Mekanisme penyediaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran 

a. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan membentuk penanggungjawab tiap ruang 

dalam proses pembelajaran 

b. Penanggungjawab ruang bertugas menyediakan sarana dan prasarana proses 

pembelajaran yang meliputi :  LCD, white board, Spidol, Penghapus, Sound System Kelas, 

Pendingin ruang, Penerangan. 

c. Penanggungjawab ruang menyiapkan sarana dan prasarana proses pembelajaran, 30 

menit sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Dan harus berkoordinasi dengan 

Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan. Seteleh selesai, penanggungjawab ruang 

harus mengecek kembali kondisi sarana dan prasarana guna kesiapan proses 

pembelajaran selanjutnya. 

 

6. Mekanisme kegiatan penelitian dan pengabdian 

a. Mekanisme kegiatan penelitian 

1) Prosedur Penelitian bagi Dosen  

a) Penelitian dosen dapat dilakukan secara individu maupun kelompok 

b) Dosen membuat proposal penelitian dan diajukan pada ketua STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

c) Setelah disetujui ketua STIK Muhammadiyah Pontianak, proposal diajukan ke 

Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M) dan selanjutnya akan diadakan 

penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari : Tim P3M, Wakil Ketua I, Tim ahli 

lainnya jika dipandang perlu 

d) Setelah dibahas dan disetujui, untuk penelitian yang dibiayai oleh STIK 

Muhammadiyah Pontianak proposal diajukan dan dimohonkan dana ke Ketua 

STIK Muhammadiyah Pontianak 

e) Setelah mendapat persetujuan pendanaan dari Ketua STIK Muhammadiyah 

Pontianak untuk penelitian yang dibiayai oleh STIK Muhammadiyah Pontianak, 

maka dana penelitian dicairkan atau direalisasikan tahap I sebesar 40 % dari total 

anggaran biaya penelitian serta selanjutnya diserahkan ke dosen yang 
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bersangkutan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah 

dibuat 

f) Setelah penelitian selesai dilaksanakan, draf hasil penelitian diserahkan ke 

P3Mrangkap 2 (dua) 

g) P3M memohonkan dana tahap ke-2, yakni sejumlah 40% dari total anggaran 

biaya penelitian ke STIK Muhammadiyah Pontianak 

h) Dosen/peneliti diwajibkan mengadakan diskusi/seminar hasil penelitian, dengan 

mengundang dosen yang mempunyai disiplin ilmu terkait, tim ahli dan peserta 

lain yang dianggap perlu. Biaya diskusi/seminar hasil penelitian diambilkan dari 

anggaran biaya penelitian tersebut 

i) Setelah diseminarkan, dosen/peneliti diwajibkan merevisi hasil penelitiannya 

sesuai dengan masukan yang diperoleh dari diskusi/seminar selanjutnya 

diserahkan kepada P3M paling lambat 2 (dua) minggu setelah diskusi/seminar 

sebanyak 4 exemplar (P3M, Program Studi, Perpustakaan dan arsip pada 

dosen/peneliti yang bersangkutan) 

j) P3M memohonkan sisa dana terakhir tahap ke-3, yakni sebesar 20% dari total 

anggaran biaya penelitian 

2) Prosedur Penelitian untuk skripsi/tugas akhir  bagi Mahasiswa  

a) Mahasiswa mengajukan judul ke ketua program studi masing-masing 

b) Judul yang telah mendapatkan persetujuan ketua program studi, selanjutnya 

dibuatkan SK penetapan dosen pembimbing penelitian 

c) Selanjutnya mahasiswa menyusun proposal penelitian di bawah bimbingan 2 

dosen pembimbing 

d) Proposal mahasiswa di ujikan oleh tim penguji dan pembimbing dan apabila 

mendapatkan persetujuan, maka proposal tersebut dapat dilanjutkan untuk 

melaksanakan penelitian 

e) Hasil penelitian mahasiswa berupa Skripsi dan KTI selanjutnya diuji oleh 3 orang 

penguji. Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa membuat laporan sebanyak 4 

eksemplar. Laporan tersebut didistribusikan kepada: P3M, Ketua program studi, 

perpustakaan, mahasiswa bersangkutan 

f) Model pelaporan dan format penelitian diatur tersendiri dalam buku pedoman 

program studi 

g) Untuk penelitian mahasiswa yang pembiayannya dari institusi atau individu yang 

bukan Riset atau KTI, maka prosedur penelitiannya sesuai dengan prosedur 

penelitian dosen 

b. Mekanisme kegiatan pengabdian 

1) Pengabdian masyarakat dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dengan 

membuat proposal dan diajukan ke ketua program studi masing-masing 

2) Setelah disetujui ketua program studi,  selanjutnya akan diadakan penilaian oleh tim 

penilai  
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3) Setelah dibahas dan disetujui, untuk pengabdian masyarakat yang dibiayai oleh STIK 

Muhammadiyah Pontianak, proposal diajukan dan dimohonkan dana ke Ketua STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

4) Setelah disetujui pendanaan dari Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak untuk 

pengabdian masyarakat yang dibiayai oleh STIK Muhammadiyah Pontianak, maka 

dana pengabdian masyarakat dicairkan atau direalisasikan tahap I sebesar 60 % dari 

total anggaran biaya pengabdian masyarakat serta selanjutnya diserahkan ke dosen 

yang bersangkutan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. 

5) Setelah pengabdian masyarakat selesai, draf hasil pengabdian  diserahkan ke P3M 

rangkap 2 (dua) dan P3Mmemohonkan dana tahap ke-2, yakni sejumlah 40% dari 

total anggaran biaya pengabdian masyarakat ke STIK Muhammadiyah Pontianak 

7. Mekanisme pemberdayaan alumni 

Dalam pengelolaan lulusan sebagai produk dari institusi, STIK Muhammadiyah 

Pontianakmenyiapkan pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, 

magang dan rekruitment pekerjaan. Kemitraan STIK Muhammadiyah Pontianakdengan 

lulusan berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponsorship pada lulusan, 

direalisasikan dalam bentuk : 

a. Pemberian surat atau blanko yang harus diisi alumni ketika lulus dan dikirim kembali 

ketika sudah mendapatkan pekerjaan 

b. Menghubungi alumni langsung via telepon, sehingga pihak yang terkait (Bagian 

kemahasiswaan dengan Tracer Alumni) mengetahui keberadaan alumni 

c. Alumni memberikan alamat e-mail dan di masukkan ke dalam daftar alumni dan 

membuka situs jejaring pertemanan seperti Facebook 

8. Mekanisme evaluasi kinerja dosen 

a. Penilaian kinerja kualitatif dan kinerja kuantitatif 

b. Melaporkan hasil penilaian kinerja kepada atasan dosen yang bersangkutan untuk 

dilakukan tindak lanjut 

9. Mekanisme evaluasi sikap dan perilaku mahasiswa 

a. Kedisiplinan 

Untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa maka STIK Muhammadiyah Pontianak 

menyusun peraturan-peraturan yang mendukung peningkatan kedisiplinan mahasiswa. 

Peraturan yang disusun adalah : 

1) Peraturan Registrasi mahasiswa 

2) Peraturan Pelaksanaan Masa Pengenalan Program Studi 

3) Peraturan di Kelas 

4) Peraturan di Perpustakaan 

5) Peraturan di Laboratorium keperawatan, bahasa 

6) Peraturan di Lapangan Praktik 

7) Peraturan cuti akademik  

8) Peraturan Penghargaan Mahasiswa 
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9) Peraturan tersebut disusun berdasarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan 

yang masih berlaku dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Dalam 

implementasinya apabila ada pelanggaran maka akan didokumentasikan pada file 

mahasiswa. 

b. Pengembangan model evaluasi hasil pembelajaran kewarganegaraan dan al-islam 

kemuhammadiyahan harus dapat memformulasikan sebuah system penilaian sikap, 

personality, dan perilaku (soft skill) mahasiswa. 

c. Target pencapaian hasil pembelajaran Kewarganegaraan dan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan yaitu perubahan perilaku positif mahasiswa yang mencerminkan 

pribadi Pancasila dan berbudi pekerti yang baik, berahklakul karimah, mampu menjadi 

kader Muhammadiyah Kriteria penilaian dan pembobotan diserahkan kepada dosen 

pengampu (fasilitator) dan disesuaikan dengan pedoman evaluasi akademik yang 

berlaku pada perguruan tinggi. Sistem penilaian juga harus diberitahukan kepada 

mahasiswa pada awal perkuliahan.  

10. Mekanisme pemberian penghargaan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa 

a. Mekanisme pemberian penghargaan bagi dosen 

1) Penilaian kinerja dosen didasarkan atas data yang telah masuk dalam evaluasi dosen 

setiap semester, dan akan diverifikasi oleh Tim yang beranggotakan : Ketua STIK, Wakil 

Ketua I (Bidang Akademik), Ketua Program Studi dan P3M 

2) Penanggungjawab kegiatan penilaian kinerja dosen secara keseluruhan adalah wakil 

Ketua I (Bidang Akademik) 

3) Penilaian dilakukan setiap akhir Tahun Akademik 

4) Pemberian penghargaan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen, dan diberikan pada 

upacara MiladSTIK Muhammadiyah Pontianak. 

b. Mekanisme pemberian penghargaan bagi karyawan 

1) Penilaian kinerja karyawan didasarkan atas data yang telah masuk dalam evaluasi 

karyawan setiap Tahun Akademik, dan akan diverifikasi oleh Tim yang beranggotakan 

: Ketua STIK, Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum), Ketua Program Studi dan 

Kabag Kepegawaian 

2) Penanggungjawab kegiatan penilaian kinerja karyawan secara keseluruhan adalah 

Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum) 

3) Penilaian dilakukan setiap akhir Tahun Akademik 

c. Mekanisme pemberian penghargaan bagi mahasiswa 

1) Pemberian penghargaan kepada mahasiswa atas data yang telah masuk dalam setiap 

Tahun Akademik, dan akan diverifikasi oleh Tim yang beranggotakan : Ketua STIK, 

Wakil Ketua I (Bidang akademik dan Kemahasiswaan), Ketua Program Studi, Kasubag 

Akademik dan  Kemahasiswaan 

2) Penanggungjawabnya adalah Wakil Ketua I (Bidang akademik dan Kemahasiswaan) 

3) Penilaian dilakukan setiap akhir Tahun Akademik 
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Gambarkan struktur organisasi perguruan tinggi serta tugas dan fungsi dari tiap unit yang ada. 

Tuliskan nama lembaga, fakultas, jurusan dan laboratorium yang ada 

 

4) Pemberian penghargaan berdasarkan riwayat kemahasiswaan, Kartu Hasil Studi (KHS) 

dan diberikan pada upacara Milad STIK Muhammadiyah Pontianak. 

11. Mekanisme pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan program pengembangan akademik 

dosen dan tenaga penunjang : 

a. Program pengembangan akademik dosen dilakukan melalui:  

1) Studi lanjut  

2) Pelatihan  

3) Kursus (Short Course)  

b. Program pengembangan tenaga penunjang dilakukan melalui:   

1) Pelatihan  

2) Pendampingan  

3) Kursus (Short Course)  

c. Proses dan hasil program pengembangan dosen dan tenaga penunjang selalu dikontrol 

d. Tingkat kehadiran dosen dalam rapat rutin program studi 75% dari jumlah dosen 

e. Ada umpan balik dari proses pembelajaran dari:  

1) Mahasiswa dan Dosen 

2) Tenaga penunjang  

3) Alumni dan Pengguna lulusan  

Program studi memiliki pedoman (indikator kinerja) dosen dan tenaga penunjang. 
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No. Nama Generik Unit 
Nama Unit di 

Perguruan Tinggi 
Tugas Pokok dan  Fungsi 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pimpinan institusi Ketua STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak. 

 

Mengelola dan mengembangkan 

kegiatan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi  

dan kegiatan pendukungnya 

berdasarkan Statuta, Renstra dan 

Renop 
 

2 Senat perguruan 

tinggi/senat 

akademik 

Senat STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

. 

 

Merumuskan kebijakan akademik, 

penilaian prestasi akademik dan 

kecakapan serta kepribadian civitas 

akademika, serta norma dan tolok 

ukur penyelenggaraan pendidikan 

Sekolah Tinggi 

 
 

3 Satuan pengawasan SPI  Mengontrol dan mengevaluasi 

pengelolaan penyelenggaraan  

Sekolah Tinggi 

 
 

SENAT AKADEMIKBPH STIK

DEWAN KEHORMATAN

KETUA STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK

Haryanto,S.Kep.,Ns.,MSN., Ph.D

WAKIL KETUA I 

(BIDANG AKADEMIK )
Lestari Makmuriana, M.Pd.,M.Kep

SATUAN 

PENGAWAS

KA PRODI NERS
Gst. Jhoni, P, M.Pd.,M.Kep

KA PRODI D3
Wuriani, M.Pd.,M.Kep

SEKRETARIS

Indah, M.Kep

SEKRETARIS

Annisa R, M.Kep

KABAG AKADEMIK & 
INFORMASI (BAAK INFO)

Sutrisno, M.Pd

KA-UNIT PERPUSTAKAAN
Hadijah, SE

KA-UNIT LAB DASAR & 
KEPERAWATAN

Ditha Astuti P, M.Kep
PUSAT 

PENJAMINAN 

MUTU

(P2M)

Dr. Lidia Hastuti

PUSAT 
HUBUNGAN 

INTERNASIONAL 

&
KERJASAMA

(PHIK)

Mahin R.R, S.Pd

PUSAT 
PENELITIAN,  

PENGABDIAN 

MASYARAKAT 
& INOVASI

(P2MI)

Dr. Suriadi

PUSAT HUMAS, 
PROMOSI & 

PENERIMAAN 

MAHASISWA 
BARU

(PHP&PMB)

Usman, M.Kep

PUSAT 
PENGEMBANGAN 

USAHA &BISNIS

(P2UB)

Jaka Pradika, M.Kep

DEPARTEMEN KEILMUAN

DASAR 
KEPERAWATAN & 

KEPERAWATAN 

DASAR

KMB & KGD
MATERNITAS, 

ANAK

JIWA 
KOMUNITAS & 

MANAJEMEN

STRUKTUR ORGANISASI STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK 
PERIODE 2018-2022

WAKIL KETUA II

BIDANG NON AKADEMIK & SDM
Tisa Gusmiah, M.Kep

WAKIL KETUA III 

BIDANG AIK & KEMAHASISWAAN 
Amelyadi, S.Ag.,M.Si

PUSAT KARIR
(PUSKA)

Hidayah, M.Kep

KA-UNIT MULTI MEDIA
Wien Rosandri, S.Kom

KA-UNIT LAB BAHASA

KABAG SEKRETARIAT 
& UMUM (SEKRUM)

Zulkarnain, HJ

KABAG SUMBER DAYA 
MANUSIA

Zulkarnaen, SE.,MM

KABAG KEUANGAN
Fitrianti Rezeki, A.Md

KABAG FASILITAS & 
PERLENGKAPAN

Hasanuddin, SE

STATUTA: SK No:245/KEP/I.3/D/2018

KA PRODI S2
Dr. Suriadi

SEKRETARIS

Lilis L, M.Kep

Pusat Penjaminan
Mutu

Dr. Lidi Hastuti

GKM



Laporan STIK Muhammadiyah Pontianak 2019 
 

 
63 

4 Dewan 

pertimbangan 

Badan Pembina 

Harian STIK 

Muhammadiyah 

Membantu pimpinan dalam rangka 

pengembangan Sekolah Tinggi 

dan  

Memberikan pertimbangan : atas 

Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Sekolah Tinggi yang 

diajukan Ketua,   

 

  

5 Pelaksana kegiatan 

akademik 

Wakil Ketua Bidang 

Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Studi 

Ners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan Catur Dharma 

Perguruan Tinggi dan Menyusun 

rencana program kerja untuk 

semua bidang Akademik 

berdasarkan Catur Dharma 

Perguruan Tinggi, membagi tugas, 

memberi petunjuk, arahan, 

memutuskan, dan menilai dan 

mengevaluasi serta pengawasan  

pelaksanaan  tugas terhadap prodi 

dan pusat atau unit lain yang terkait 

dengan tugas wakil 1 di lingkungan 

STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

 

Ketua Program Studi Ners bertindak 

sebagai penanggung jawab dalam 

penyelenggaraan program 

pendidikan akademik (sarjana)  dan 

profesi keperawatan  untuk 

mencapai tujuan organisasi 

pendidikan STIK Muhammadiyah 

Pontianak sebagaimana tercantum 

dalam misi dan visi organisasi.   

 

Ketua Program Studi DIII bertindak 

sebagai penanggung jawab dalam 

penyelenggaraan program 

pendidikan diploma III keperawatan  

untuk mencapai tujuan organisasi 

pendidikan STIK Muhammadiyah 

Pontianak sebagaimana tercantum 

dalam misi dan visi organisasi.   

 

Menyusun rencana dan melaksanakan 

kegiatan akademik dan informasi. 
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Bagian administrasi 

akademik,  & 

informasi (BAAK 

info) 

 

 

Unit perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit laboratorium  

dasar& keperawatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit multi media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Membuat perencanaan, 

pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan serta 

mendayagunakan semua sumber 

daya ada baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya 

material. 

2. Mengadakan koordinasi dan 

pengawasan terhadap semua 

kegiatan perpustakaan sehingga 

mengarah kepada tujuan 

perpustakaan. 

 

1 Membuat perencanaan, 

pembinaan dan pengembangan 

labiratorium keperawatan (mini 

hospital) serta mendayagunakan 

semua sumber daya ada baik 

sumber daya manusia maupun 

sumber daya material di 

Laboratorium. 

2 Mengadakan koordinasi dan 

pengawasan terhadap semua 

kegiatan laboratorium 

keperawatan sehingga mengarah 

kepada tujuan penggunaan 

laboratorium. 

 

1. Membuat perencanaan, 

pembinaan dan pengembangan 

labiratorium Informasi dan 

teknologi (IT) serta 

mendayagunakan semua sumber 

daya ada baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya 

material di labiratorium Informasi 

dan teknologi (IT). 

2. Mengadakan koordinasi dan 

pengawasan terhadap semua 

kegiatan labiratorium Informasi 

dan teknologi (IT) sehingga 
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Unit laboratorium 

bahasa 

 

 

  

mengarah kepada tujuan 

penggunaan laboratorium. 

 

1. Membuat perencanaan, 

pembinaan dan pengembangan 

laboratorium Bahasa serta 

mendayagunakan semua sumber 

daya ada baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya 

material di laboratorium bahasa 

2. Mengadakan koordinasi dan 

pengawasan terhadap semua 

kegiatan laboratorium Bahasa  

  
6 Pelaksana 

administrasi, 

pelayanan dan 

pendukung 

Wakil Ketua Bidang 

Non Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian sekretariat & 

umum (Bag Sekrum) 

 

Bagian sumber daya 

manusia (Bag SDM) 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian keuangan 

(Bag Keu) 

 

 

Melaksanakan Catur Dharma 

Perguruan Tinggi dan Menyusun 

rencana program kerja untuk 

semua bidang Non Akademik 

berdasarkan Catur Dharma 

Perguruan Tinggi, membagi tugas, 

memberi petunjuk, arahan, 

memutuskan, dan menilai dan 

mengevaluasi serta pengawasan  

pelaksanaan  tugas terhadap prodi 

dan pusat atau unit lain yang terkait 

dengan tugas wakil 2 di lingkungan 

STIK Muhammadiyah Pontianak 

 

Merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan administrasi umum dan 

kesekretariatan 

 

Menyusun rencana, membagi tugas, 

memberi petunjuk dan menilai 

pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan bagian kepegawaian, 

menata naskah kepegawaian 

berdasakan ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

 

 

1. Merencanakan Anggaran 

Pendapatan dan  Belanja 

bersama semua organ-organ di 
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Bagian 

perlengkapan, 

keamanan & 

kebersihan 

lingkungan (Bag 

kapling) 

 

 

  

lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

Pontianak. 

2. Mengelola anggaran sesuai 

dengan anggaran pendapatan 

dan belanja (APB). 

3. Menggunakan dana yang efektif  

dan efisien sesuai kebutuhann 

yang prioritas. 

4. Menggunakan APB dengan 

prinsip riil.   

 

Menyusun rencana, membagi tugas, 

memberi petunjuk dan 

melaksanakan tugas 

kerumahtanggan di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

Pontianak berdasarkan ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

Pelaksana 

Kemahasiswaan dan 

Al Islam 

Kemuhammadiyahan  

Wakil Ketua Bidang 

Kemahasiswaan dan 

AIK  

Melaksanakan Catur Dharma 

Perguruan Tinggi dan Menyusun 

rencana program kerja untuk semua 

bidang Kemahasiswaan dan AIK  

berdasarkan Catur Dharma 

Perguruan Tinggi, membagi tugas, 

memberi petunjuk, arahan, 

memutuskan, dan menilai dan 

mengevaluasi serta pengawasan  

pelaksanaan  tugas terhadap prodi 

dan pusat atau unit lain yang terkait 

dengan tugas wakil 3 di lingkungan 

STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

8 Pelaksana 

penjaminan mutu 

Pusat Penjaminan 

Mutu (PPM) 

Menyusun rencana, membagi tugas, 

memberi petunjuk, arahan, dan 

menilai pelaksanaan kegiatan 

penjaminan mutu di lingkungan 

STIK Muhammadiyah Pontianak 

berdasarkan ketentuan yang 
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berlaku.  

 

 

9 Pelaksana perencana 

dan pengembangan 

caturdharma 

P3MI (Pusat 

Penelitian, 

Pengabdian 

Masyarakat dan 

Inovasi) 

Merumuskan dan menetapkan 

kebijakan dalam bidang 

penelitian dan pengabdian serta 

melaksanakan kegiatan penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat 

dan AIK  

 
  

10 

 

 

 

Pelaksana humas, 

promosi dan 

penerimaan 

mahasiswa baru 

(PHP dan Penmaru) 

Pusat 

Humas,Promosi dan 

Penmaru (PHP & 

PMB) 

1. Melakukan promosi internal dan 

eksternal tentang STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

2. Bertanggungjawab terhadap 

hubungan eksternal (kehumasan)  

3. Mempersiapkan perencanan 

penerimaan mahasiswa baru 

sepanjang tahun 

 

11 Pelaksana 

kerjasaama dan 

hubungan dalam 

dan luar negeri 

 

 

Pusat Hubungan 

Internasional dan 

Kerjasama (PHIK) 

Menyusun rencana dan 

melaksanakan kegiatan 67erjasama 

hubungan nasional dan 

Internasional. 

 

12 Pelaksana 

pengembangan karir 

dan alumni 

Pusat Karir dan 

Alumni (PUSKA) 

Merencanakan dan 

mengembangkan pusat karir 

sebagai media jobfair lulusan dan 

alumni.  

 

13 Pelaksana Usaha dan 

Bisnis 

Pusat 

Pengembangan 

Usaha dan Bisnis 

(P2UB) 

Merencanakan dan 

mengembangkan amal usaha untuk 

mencari sumber pemasukan selain 

mahasiswa. 

 

14    

 

Catatan: dapat ditambahkan unit lain yang ada di perguruan tinggi 
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Uraikan kode etik, unit yang menangani pelanggaran kode etik, keberadaan 

prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan di perguruan tinggi ini besertasosialisasinya. 

 

Kelembagaan yang terdapat di STIK Muhammadiyah Pontianak adalah Komite Etik 

STIK Muhammadiyah Pontianak. Komite Etik ini dibentuk berdasarkan SK Ketua 

No.....tentang tugas dan fungsi pokok komite etik STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Ruang lingkup kewenangan dalam komite etik STIK Muhammadiyah Pontianak 

meliputi pelanggaran akademik, non akademik, dan kemahasiswaan. (buat buku 

sakuetika terpisah dosen/mahasiswa). SOP penanganan etika mahasiswa, tindakan 

asusila dosen, dll. 

Kode etik di lingkungan STIK Muhammadiyah adalah mengatur tentang norma, 

tingkah laku atau perilaku serta tanggung jawab baik sebagai dosen maupun sebagai 

tenaga kependidikan. Kode etik di sosialisasikan dengan mengadakan pertemuan-

pertemuan dengan seluruh Dosen dan Tenaga akademik untuk dilaksanakan sesuai 

dengan kode etik yang telah ditetapkan. Setelah disosialisasikan, kode etik diterapkan 

oleh setiap dosen dan tenaga kependidikan kemudian di lakukan pemantauan oleh 

Tim yang telah ditunjukkan yaitu Tim etik. Tim etik inilah yang akan melakukan 

penyelesaian jika ada terhadap pelanggaran etik. Pada saat melakukan penyelesaian 

etik, seseorang yang melanggar etik dapat melakukan pembelaan. Sanksi dapat 

dijatuhkan oleh Tim atau komite etik dengan memberikan hasil keputusan kepada 

pimpinan perguruan tinggi untuk ditindak lanjuti. Kemudian pimpinan akan 

mengeluarkan Surat Keputusan untuk sanksi tersebut dengan terlebih dahulu 

melakukan rapat dengan Tim atau komite etik. Sanksi yang dijatuhkan tergantung 

berat ringannya pelanggaran etik. Adapun Kode etik bagi dosen di kalangan STIK 

Muhammadiyah Pontianak, tercantum dalam berbagai SK Ketua. Pada SK. Nomor 783-

A/11.I.AU/D/XI/2010, dan Kode etik tenaga kependidikan STIK Muhammadiyah 

Pontianak, tercantum dalam berbagai SK Ketua. Pada SK. Nomor 783-

B/11.I.AU/D/XI/2010.  

 

Uraikan pola dan kinerja kepemimpinan perguruan tinggi,mencakup informasi 

tentang kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 

 

Kepemimpinan STIK Muhammadiyah Pontianaksecara profesional menerapkan 

suasana kerja yang sinergis, efisien dan efektif guna memenuhi visi, misi, tujuan dan 

sasaran institusi.Kemampuan memahami perilaku individu serta memberikan arahan 

tentang strategi dalam meningkatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, serta 

memanfaatkan sumberdaya manusia yang tersedia secara optimal guna pencapaian 

tujuan dan program STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Sebagaimana fungsi pemimpin dalam satu organisasi yang lebih menekankan pada 

pembuatan keputusan-keputusan bagi organisasinya, kemudian mengorganisir dan 
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mengawasi pelaksanaannya, kepemimpinan dalam organisasi STIK Muhammadiyah 

Pontianak juga dapat dinilai dari unsur-unsur tersebut. Dalam pembuatan 

keputusan, kepemimpinan dalam STIK Muhammadiyah Pontianak sudah cukup baik, 

ditandai dengan banyaknya usulan yang menjadi dasar bagi Keputusan. Di samping 

itu, adanya kejelasan arah visi dan misi juga menjadi catatan adanya kepemimpinan 

yang visioner. 

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi 

visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang 

menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi 

secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta 

mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam 

perguruan tinggi. 

 

Kepemimpinan yang efektif di STIK Muhammadiyah Pontianak tidak terlepas dari 

rancangan sistem tata kelola dan tata pamong yang menjadi kekuatan STIK 

Muhammadiyah Pontianak sebagai perguruan tinggi swasta yang telah menerapkan 

berbagai kebijakan dan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Kepemimpinan STIK 

Muhammadiyah Pontianak telah memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk 

mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi 

yang dikembangkan. Keberhasilan kepemimpinan tersebut dapat dilihat dari 

perkembangan sumber daya manusia dalam pencapaian prestasi akademis, serta 

kelancaran proses pendidikan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan STIK 

Muhammadiyah Pontianakmenjadi  perguruan tinggi swasta yang unggul dan 

mampu bersaing  di tingkat nasional dan internasional. 

Prestasi yang telah dapat dicapai tersebut merupakan buah dari kepemimpinan yang 

efektif yang dapat mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur pada 

STIK Muhammadiyah Pontianakdengan mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya 

organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat 

dan cepat. Kepemimpinan yang efektif tersebut juga menunjukkan bahwa STIK 

Muhammadiyah Pontianakdapat merespon perubahan, situasi eksternal yang 

semakin kompetitif, serta tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap mutu 

pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk kemampuan bersaing di tingkat nasional. 

 

Karakteristik lain dari kepemimpinan di STIK Muhammadiyah Pontianakadalah 

kepemimpinan kolektif yang tetap mencerminkan tugas dan kewenangan masing-

masing pengelola serta menjaga keharmonisan, koordinasi, dan keseimbangan 

organisasi. Sistem tata kelola dan tata pamong yang telah menjadi pedoman dan 

semangat bersama di STIK Muhammadiyah Pontianak. Kepemimpinan yang 

berorientasi masa depan, mampu merumuskan dan mengimplementasikan visi, misi, 

tujuan, dan sasaran secara realistis, kredibel, dan terukur.  

 

Kepemimpinan Operasional  

Merupakan jantung dari proses pendidikan di STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Pengelola tidak hanya sekedar konseptor atau idealis saja, namun mampu 

mengoperasional atau melaksanakan semua konsep atau idenya dalam kegiatan di 
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lapangan. Sifat ini dapat dilihat dari keterlibatan secara aktif dan intensif dari seluruh 

jajaran pimpinan atau pengelola dalam kegiatan, minimal dalam kegiatan 

perencanaan, evaluasi, dan pencarian solusi. Kemampuan penguasaan serta 

wawasan terkait merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam memiliih atau 

menetapkan pimpinan atau pengelola di STIK Muhammadiyah Pontianak maupun 

pada tingkat Program Studi.  Hal ini juga berhubungan dengan pedoman umum tata 

kelola yang telah ditetapkan di tingkat institusi. Kepemimpinan operasional yang 

efektif juga harus didukung dengan keteladanan dari para pengelola. Keteladanan ini 

dapat dilihat dari prestasi akademik, penelitian, dan publikasi. Dalam pelaksanaan 

sehari-hari ada lembaga rapat yang reguler yang, mengarahkan perencanaan kerja 

dan evaluasi, serta melakukan pelaksanaan seluruh proses belajar mengajar  dan 

sistem pendukungnya yang evaluasinya dilakukan lewat rapat reguler yang terbuka 

transparan akuntabel dan produktif. 

 

Kepemimpinan organisasi.  

(pemahaman tata kelola unit, ada wewenang dan tanggung jawab, ada mekanisme, 

SOP) 

 

Setiap tahun STIK Muhammadiyah Pontianak melaporkan evaluasi pengelolaan yang 

diperoleh dari Sistem Penjaminan Mutu Internal yang kemudian 

dipertanggungjawabkan dalam rapat kerja tahunan pimpinan. Melalui rapat kerja 

tahunan ini akan terjadi koordinasi maupun masukan dari unsur pimpinan ataupun 

unit kerja lain. Sebagaimana fungsi pemimpin dalam satu organisasi yang lebih 

menekankan pada pembuatan keputusan-keputusan bagi organisasinya, kemudian 

mengorganisir dan mengawasi pelaksanaannya, kepemimpinan dalam organisasi 

STIK Muhammadiyah Pontianak juga dapat dinilai dari unsur-unsur tersebut. Dalam 

pembuatan keputusan, kepemimpinan di STIK Muhammadiyah Pontianaksudah 

cukup baik, ditandai dengan banyaknya usulan yang menjadi dasar bagi Keputusan 

dalam pengaturan pengelolaan. 

Setiap pimpinan, pengelola, atau staf di STIK Muhammadiyah Pontianak maupun 

pada program studi harus mengacu kepada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang 

telah ditetapkan. Kemampuan untuk melaksanakan tugas dan wewenang secara 

organisasi tersebut harus terukur dan dievaluasi serta dipertanggungjawabkan 

dalam forum formal di tingkat institusi. Salah satu aspek yang harus dipahami oleh 

pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianakdan pengelola di ProgramStudi adalah 

organisasi STIK Muhammadiyah Pontianaktidak terlepas dari struktur organisasi 

institusi yang menerapkan prinsip matriks/koordinatif, resource sharing, dan prinsip 

sentralisasi keuangan dan sistem informasi.  

Dalam koordinasi penyelenggaraan STIK Muhammadiyah Pontianak, dilakukan 

koordinasi internal melalui pertemuan semua staf pengelola Program secara berkala. 

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai permasalahan teknis pelaksanaan 

program, terutama aspek pelayanan kepada mahasiswa dan para dosen pengajar. 

Melalui pertemuan seperti ini ternyata sangat efektif untuk menangkap berbagai 

permasalahan teknis secara dini. Termasuk dibahas dalam pertemuan seperti ini 
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adalah berbagai keluh-kesah staf administrasi dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Selain pertemuan internal organisasi program, juga melakukan pertemuan berkala 

dan insidental dengan segenap staf pengajar. Dalam pertemuan ini dibahas hal-hal 

yang bersifat akademik berupa evaluasi dan koordinasi. 

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan STIK Muhammadiyah 

Pontianakdilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui laporan kerja. 

Dengan berjalannya pengawasan yang efektif, maka kesalahan kerja yang fatal dapat 

dihindari.  

Dalam upaya mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, secara internal STIK 

Muhammadiyah Pontianakmenjalin hubungan dengan cara menjalin komunikasi  

dengan pimpinan yang lain di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak  dalam 

rangka tukar menukar, pengalaman, informasi, dan lain-lain dengan semangat 

kemitraan (partnership). 

 

Kepemimpinan publik.  

 

No. Nama Organisasi Jabatan periode 

1 Haryanto. Ph.D Majelis 

Kesehatan PDM 

Kota Pontianak 

 

Ikatan 

Cendekiawan 

Ilmuwan Sambas 

 

Ketua DPW PPNI 

Kalimantan 

Barat 

 

Sekjen DPP 

Inwocna 

 

Ketua Bidang 

Penelitian dan 

Pengembagan 

serta Publikasi 

AIPNEMA 

 

Majelis 

Kesehatan PWM 

Kalbar 

 

Badan Pengawas 

Rumah Sakit 

Kalbar 

Anggota  

 

 

 

 

Anggota 

 

 

 

Ketua 

 

 

 

 

Sekjen 

 

 

Ketua 

 

 

 

 

 

Anggota 

 

 

 

Anggota 

2016-2020 

 

 

 

 

2016- 

sekarang 

 

 

2018-

sekarang 

 

 

 

2017-

sekarang 

 

2017-

sekarang 

 

 

 

 

2018-

sekarang 

 

 

2017-



Laporan STIK Muhammadiyah Pontianak  Tahun 2019 
 

 

 

72 

 

 

sekarang 

2 

 

Lestari Makmuria, 

M.Kep 

Pengurus PWA Anggota 2018-

sekarang 

 

3 Tisa Gusmiah, M.Kep Perkumpulan 

wanita PATRA 

Pontianak 

Ketua 2016 – akhir 

masa jabatan 

4 Amelyadi, Msi Lembaga 

Pengembangan 

Cabang dan 

Ranting PWM 

Kalimantan 

Barat 

 

Pengurus Masjid 

Al-Furqan 

Anggota  

 

 

 

 

 

 

Wakil 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 

Konsekuensi dari kepemimpian adalah harus menjadi figur publik yang 

bertanggung jawab dalam kesuksesan organisasi. STIK Muhammadiyah Pontianak 

juga mendorong dosen untuk terlibat dalam organisasi eksternal yang relevan, 

misalnya asosiasi profesi, atau penugasan dalam konteks kepentingan nasional. 

Keterlibatan pengelola atau dosen di organisasi eksternal tersebut menunjukkan 

bahwa sistem kepemimpinan di STIK Muhammadiyah Pontianakmendorong 

setiap pengelola untuk terlibat aktif menjadi figur publik di setiap organisasi yang 

diikutinya seperti menjadi pengurus di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 

Pontianak sebagai Wakil Ketua yang membidangi Majelis Kesehatan, Sekretaris 

Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Pengurus 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kalbar Ketua Divisi Organisasi dan Hukum 

serta Hak Asasi Manusia, Ketua Koordinator Pendidikan dan Latihan Himpunan 

Perawat Gawat Darurat Kalimantan Barat, Anggota Kredensialing Persatuan 

Perawat Luka Indonesia (InWocna), dan Tim Instruktur Ambulan Gawat Darurat 

118 Jakarta. Mekanisme ini tidak akan mengganggu keseimbangan organisasi 

internal karena STIK Muhammadiyah Pontianak telah menerapkan sistem 

manajemen yang adaptif terhadap berbagai kondisi internal dan eksternal. Hal ini 

didukung juga dengan sistem komunikasi dan koordinasi yang difasilitasi oleh 

semua saluran atau media informasi yang lengkap berbantuan teknologi 

informasi dan komunikasi 

 

Uraikan sistem  pengelolaan perguruan tinggi terbuka jarak jauh (jikaada) serta 

dokumen pendukungnya (jelaskan unit/bagian/lembaga yang berperan dalam 

setiap fungsi pengelolaan serta proses pengambilankeputusan). 
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Belum ada  

 

 

 

 

Tuliskan implementasi analisis jabatan,deskripsi tugas,dan program peningkatan 

kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan perguruan tinggi 

terbuka jarak jauh yang efektif dan efisien di setiap unit. 

 

Belum ada 
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Uraikan diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai bentuk akuntabilitas 

publik. 

Diseminasi hasil kerja STIK Muhammadiyah Pontianakdilakukan melalui website STIK 

Muhammadiyah Pontianak (www.stikmuhptk.ac.id ). WebsiteSTIK Muhammadiyah 

Pontianakmemuat informasi tentang Catur Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyahan) serta 

informasi lain tentang kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan dan juga melalui 

media massa seperti Koran serta laporan pendidikan setiap melaksanakan kegiatan 

Rapat Terbuka Senat.Laporan hasil kerja STIK Muhammadiyah Pontianak juga 

disampaikan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XI (L2Dikti wilayah XI 

Kalimantan). Capaian-capaian dibidang akademik (kuliah umum dll) terkait 

pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Serta  capaian dibidang non 

akademik.  

 

 

 

Uraikan sistem audit internal (lembaga/unit kerja, ruang lingkup tugas, prosedur 

kerja, dsb). 

Lembaga/ unit kerja 

Lembaga unit Sistem Penjaminan Mutu (SPM)STIK Muhammadiyah Pontianak dalam 

bentuk Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang dibentuk berdasarkan SK Ketua Nomor 

178/KEP/II.1.AU/D/IX/2018tentang pembentukan Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Secara 

umum lembaga ini bertugas mengorganisasikan sistem penjaminan mutu tingkat 

institusi.  

 

Ruang lingkup tugas 

STIK Muhammadiyah Pontianak menggunakan sistem penjaminan mutu (SPM) dengan 

model PDCA (Planning, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan perbaikan dan 

peningkatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan PDCA telah berjalan sesuai dengan 

program SPM dan dilakukan evaluasi dengan 7 standar sistem penjaminan mutu. Mulai 

Januari 2015 sampai saat ini sedang berlangsung kegiatan PDCA tersebut. Sistem 

penjaminan mutu PDCA STIK Muhammadiyah memiliki beberapa prinsip dasar yaitu: 

Menggunakan sistem penjaminan mutu (SPM) dengan model PDCA (Planning, Do, 

Check, Action) yang akan menghasilkan perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan. 

Pelaksanaan PDCA telah berjalan sesuai dengan program SPM dan dilakukan evaluasi 

dengan 31 standar sistem penjaminan mutu. 

Adapun standar penjaminan mutu di STIK Muhammadiyah Pontianak adalah sebagai 

berikut ; 

1) Standar AIK 

2) Standar jati diri 

3) Standar tata pamong 

http://www.stikmuhptk.ac.id/
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4) Standar pembinaan kemahasiswaan dan alumni 

5) Standar kompetensi lulusan 

6) Standar isi pembelajaran 

7) Standar proses pembelajaran 

8) Standar penilaian pembelajaran 

9) Standar dosen dan tenaga kependidikan 

10) Standar sarana dan prasarana 

11) Standar pengelolaan pembelajaran 

12) Standar pembiayaan pendidikan 

13) Standar hasil penelitian 

14) Standar isi penelitian 

15) Standar proses penelitian 

16) Standar penilaian penelitian 

17) Standar peneliti 

18) Standar sarana dan prasarana penelitian 

19) Standar pengelolaan penelitian 

20) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

21) Standar hasil pengabdian masyarakat 

22) Standar isi pengabdian masyarakat 

23) Standar proses pengabdian masyarakat 

24) Standar penilaian pengabdian masyarakat 

25) Standar pengabdian masyarakat 

26) Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat 

27) Standar pengelolaan pengabdian masyarakat 

28) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat 

29) Standar kerjasama 

30) Standar sistem informasi 

31) Standar pengembangan usaha 

Semua proses diatas bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di 

STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

Siklus SPMI 

Sistem penjaminan mutu di STIK Muhammadiyah Pontianak menganut siklus PPEPP/ 

PDCA sebagaimana digambarkan alur berikut; 
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Semua proses penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin setiap kegiatan akademik 

maupun non akademik di STIK Muhammadiyah Pontianak agar terjamin mutunya.  

 

STIK Muhammadiyah Pontianak melakukan kegiatan audit mutu internal setiap setahun 

sekali (kebijakan SPMI STIK Muhammadiyah Pontianak Pasal.....). Audit mutu internal 

merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu yang sangat penting dan kegiatan audit 

mutu internal, ketercapaian peningkatan mutu akan dapat diketahui dengan jelas. 

Demikian juga peran auditor sangat menentukan agar sistem penjaminan mutu sehat. 

Dengan kata lain audit mutu internal yang baik akan membantu terwujudnya 

penjaminan mutu internal yang baik. 

Dokumen pendukung kegiatan audit internal : 

 

 

 

 

 

No Nama Dokumen Audit Kode Dokumen 

1 SK Penetapan Auditor internal  

2 Kode etik auditor  

3 Prosedur mutu audit internal  

4 Formulir daftar periksa audit  

5 Formulir daftar hadir audit  

6 Formulir laporan tim auditor  

7 Formulir laporan summary LPM  

8 Formulir laporan KTS  

9 Formulir log status audit  
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10 Formulir pemberitahuan audit   

 

Pelaksanaan siklus audit internal STIK Muhammadiyah Pontianak dideskripsikan sebagai 

berikut : 

Tanggal audit : ........................... 

 

Unit 

kerja 

Macam Temuan Tgl 

perbaikan 

Tgl verifikasi Auditor Status 

Kategori Jumlah 

Prodi 

Ners 

Major -     

Minor (max 5)     

Observasi (boleh 

banyak) 

    

Prodi S1 Major -     

Minor      

Observasi      

Prodi 

DIII 

Major -     

Minor      

Observasi      

 

Dokumen PJM : Daftar hadir, surat pemberitahuan, laporan auditor, laporan PPM, daftar 

periksa prodi, surat tugas, lap ketidaksesuaian, lap observasi 

 

Diseminasi Hasil 

Hasil audit didesiminasikan dalam ekspose hasil audit AMI STIK Muhammadiyah 

Pontianak (tempat dan waktu). Dan dilanjutkan dengan rapat tinjauan manajemen.  
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a. Standar Mutu STIK Muhammadiyah 

Standar mutu STIK merupakan standar mutu yang ingin dicapai pada setiap 

proses kegiatan yang ada di STIK Muhammadiyah. Rencana mutu minimum berisi 

aspek kegiatan, nama kegiatan, parameter pemeriksaan, standar penerimaan, 

metode pemeriksaan, frekuensi pemeriksaan, pencatatan hasil pemeriksaan, 

dokumen acuan, dan  penanggung jawab. Standar mutu yang ditetpakan STIK 

Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 

 

Standar 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 

Standar 2 : Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan 

mutu. 

Standar 3 : Mahasiswa dan Lulusan 

Standar 4  : Sumber Daya Manusia 

Standar 5 : Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 

Standar 6 : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi 

Standar 7 : Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Pada Masyarakat, dan 

Kerjasama. 

 

b. Proses Manajemen Mutu 

Penjaminan mutu pendidikan di STIK Muhammadiyah Pontianak dijalankan 

melalui tahap-tahap yang dirangkai dalam suatu proses sebagai berikut: 

1) STIK menerapkan visi, misi, tujuan dan Renstra secara konsisten yang 

kemudian  menjadi acuan visi, misi, tujuan dari program studi.  

2) Visi, misi, tujuan program studi kemudian dijabarkan menjadi serangkaian 

standar mutu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. 

3) Sasaran mutu STIK Muhammadiyah Pontianak dijadikan acuan sasaran mutu 

prodi yang selanjutnya menjadi acuan dalam pembuatan rencana mutu 

program studi. 

4) Prosedur, instruksi kerja, dan formulir dirumuskan mengacu pada proses 

bisnis utama, pendukung dan proses sistem penjaminan mutu. 

5) STIK Muhammadiyah Pontianak menetapkan organisasi pelaksanaan 

mekanisme kerja penjaminan mutu.  

6) STIK Muhammadiyah Pontianak menerapkan sistem penjaminan mutu yang 

berbasis pada LAMPT-Kes dan BAN-PT. 

7) STIK Muhammadiyah Pontianak mengevaluasi dan merevisi standar dan 

sasaran mutu melalui benchmarking secara berkelanjutan. 

 

c. Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu 

Organisasi Pusat Penjaminan Mutu STIK Muhammadiyah Pontianak di kepalai 

oleh Ketua pusat Penjaminan Mutu (Ka PJM) yang bertindak sebagai 

perwakilan manajemen dalam penerapan SPM di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Di tingkat Sekolah Tinggi, Ketua pusat Penjaminan 

Mutu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa Koordinator, yaitu 

Koordinator Bidang Pengendalian dan Standarisasi Dokumen (System 
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Documentation Control/SDC), Pengukuran, Audit Mutu Internal dan 

Peningkatan (Standarization, Development and Audit/SDA) dan Pengendali 

Sistem Mutu Program Studi (PSMP). 

 

Secara rinci wewenang dan tanggung jawab pejabat yang berada dilingkungan PJM 

adalah sebagai berikut: 

 

Wewenang, Tanggung Jawab dan Uraian Pekerjaan Ketua PJM 

Wewenang : 

1. Memberi nilai kinerja bawahan. 

2. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 

3. Membubuhkan paraf surat ke luar STIK dan dokumen dinas PJM sesuai ketentuan. 

 

Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan hasil kerja PJM 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu pengembangan BPMP. 

 

Uraian Pekerjaan : 

1. Menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran PJM sesuai dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran STIK Muhammadiyah Pontianak 

2. Menyusun Renstra PJM berdasarkan Renstra STIK Muhammadiyah Pontianak 

3. Menyusun rencana program kerja dan anggaran PJM STIK Muhammadiyah 

Pontianak 

4. Bertanggung jawab terhadap realisasi program kerja dan melakukan evaluasi serta 

tindak lanjut hasil evaluasi program kerja PJM STIK Muhammadiyah Pontianak 

5. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring, evaluasi dan tindak lanjut penerapan Sistem Penjaminan Mutu di 

lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak mencakup Penyusunan dokumen/ 

perencanaan, pelatihan Sistem Penjaminan Mutu, Audit Mutu Internal, dan 

Pengukuran Kinerja Mutu; 

6. Melaporkan kepada Ketua tentang implementasi dan pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak, berikut hasil 

pengukuran dan evaluasinya agar upaya tindak lanjut dapat ditentukan dan 

dilaksanakan pada waktunya; 

7. Menyiapkan materi dan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat 

STIK Muhammadiyah Pontianak  

8. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu STIK 

Muhammadiyah Pontianak  

9. Bertanggung jawab terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu diSTIK 

Muhammadiyah Pontianak  

 

Wewenang, Tanggung Jawab dan Uraian Pekerjaan Koordinator SDC. 
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Wewenang : 

1. Memberi nilai kinerja bawahan. 

2. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 

3. Membubuhkan paraf surat ke luar STIK Muhammadiyah Pontianak dan dokumen 

dinas PJM seseuai ketentuan 

 

Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan hasil kerja PJM. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu pengembangan PJM. 

 

Uraian Pekerjaan : 

Membantu Ketua PJM untuk: 

1.Merencanakan dan melaksanakan pengembangan dokumen mutu:manual mutu, 

kebijakan mutu, rencana mutu, standar mutu, sasaranmutu, prosedur sistem mutu 

(SOP), instruksi kerja, sistem pencatatanmutu; 

2.Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan: RIP (RencanaInduk 

Pengembangan), Renstra (rencana strategis), Renop (rencanaoperasional) program 

kerja dan anggaran 

3.Merencanakan dan melaksanakan pengendalian dokumen, rekaman/catatan mutu, 

laporan (laporan akhir jabatan, laporantahunan, laporan unit kerja, laporan 

akhirkegiatan/kepanitiaan). 

4.Mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi diri di tingkat STIK 

Muhammadiyah maupun Prodi/Unit Kerja. 

5. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. 

6. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahun. 

7. Melakukan pengarsipan dokumen. 

 

Wewenang, Tanggung Jawab dan Uraian Pekerjaan Koordinator. SDA. 

Wewenang : 

1. Memberi nilai kinerja bawahan. 

2. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 

3. Membubuhkan paraf surat ke luar STIK Muhammadiyah Pontianak dan dokumen 

dinas   PJM sesuai ketentuan. 

 

Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan hasil kerja PJM 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu pengembangan PJM. 
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Uraian Pekerjaan : 

Membantu Ketua PJM untuk: 

1.Merancang dan melaksanakan pengembangan instrumen monitoringdan evaluasi 

serta audit mutu internal, instrumen evaluasi (kuisioner). 

2. Melaksanakan uji validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi. 

3. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta auditmutu 

internal. 

4.Melakukan pengukuran Renstra STIK Muhammadiyah Pontianak berdasarkan 

pengukuranRenstra Prodi/Unit Kerja tiap tahun. 

5. Merumuskan tindakan koreksi untuk memelihara dan meningkatkanmutu secara 

berkelanjutan. 

6.Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan audit atau monitoring evaluasi dari 

Pihak Eksternal STIK Muhammadiyah Pontianak. 

7. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. 

8. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahun. 

9. Melakukan pengarsipan dokumen. 

 

Wewenang, Tanggung Jawab dan Uraian Pekerjaan KoordinatorPengembangan 

Pengembangan Akademik dan Program Studi (academic and study program 

development/ ASPD) 

Wewenang : 

1. Memberi nilai kinerja bawahan. 

2. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 

3. Membubuhkan paraf surat ke luar STIK Muhammadiyah Pontianak dan dokumen 

dinas PJM sesuai ketentuan. 

 

Tanggung Jawab : 

1. Kebenaran dan ketepatan rencana, pelaksanaan dan hasil kerja PPM. 

2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 

3. Kedisiplinan bawahan. 

4. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. 

5. Ketepatan pencapaian standar mutu PJM. 

 

Uraian Pekerjaan : 

Membantu Ketua PJM untuk: 

1. Mendampingi Prodi menyusun standar kompetensi minimal lulusan STIK 

Muhammadiyah Pontianak dan pemetaan kompetensi Prodi. 

2. Mendampingi Prodi menyusun standar mutu akademik dan sasaranmutu 

akademik. 

3. Mendampingi Prodi menyusun strategi pengembangan kualifikasidosen dan 

kompetensi akademik dosen yang meliputi kompetensiprofesional, sosial, dan 

kepribadian. 

4.Mendampingi Prodi menyusun strategi pengembangan prosespembelajaran. 

5. Mengkoordinasikan pengembangan kurikulum serta melakukanevaluasi terhadap 

Kurikulum Program Studi. 
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6. Memberikan dukungan administratif dalam menghimpun usulan hibahkompetisi 

dari unit kerja, dukungan administrasi dalam proses seleksi, penyusunan 

proposal dan pelaksanaan di tingkat STIK Muhammadiyah, sertamemberikan 

layanan teknis perbaikan dan pengusulan hibahkompetisi. 

7.Merencanakan dan melaksanakan pelatihan pengisian borang akreditasi. 

8.Merencanakan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan untukpengembangan 

keunggulan Prodi. 

9.Membantu penyediaan data untuk pengisian borang akreditasiProdi/Institusi. 

10. Melakukan simulasi penghitungan penilaian akreditasi Prodi/Institusi. 

11. Mewujudkan tingkat layanan yang dapat memuaskan stakeholders. 

12. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahun. 

13. Melakukan pengarsipan dokumen. 

 

Wewenang dan Tanggung Jawab PSMP 

Selain audit tersebut, masing-masing unit kerja juga dievaluasi mengenai seberapa 

besar penerapan seluruh standar yang terdapat di dalam Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). Kriteria penilaian untuk setiap indikator dari masing-masing 

Standar sudah disediakan di rubrik yang terdapat di dalam borang Evaluasi Mutu 

Internal (EMI) yang dikeluarkan oleh Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan. Dengan demikian masing-masing unit kerja dapat mengetahui berapa 

pencapaian nilai indeks mutu total maupun indeks mutu masing-masing Standar. 

Pada jadwal yang sudah ditentukan, seluruh penyimpangan dan kendala yang 

ditemukan selama proses audit maupun dari hasil Evaluasi Mutu Internal (EMI) 

dibahas di dalam Rapat Manajemen bersama Ketua dan jajarannya untuk 

mendapatkan solusi atau perbaikan mutu. Ini berarti bahwa para anggota peserta 

rapat dapat mendengar dan aktif terlibat mencarikan solusi apa untuk menghadapi 

permasalahan yang dialami oleh anggota lainnya. Jadi proses diseminasi tentang 

solusi permasalahan dapat terjadi di dalam Rapat Manajemen ini.  

Pengendali Sistem Mutu Prodi (PSMP) adalah merupakan kepanjangan dari PJM di 

Prodi yang akan mengawal system mutu di Prod yang disebut dengan GKM  
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Uraikan sistem audit eksternal (lembaga/unit kerja, ruang lingkup tugas, prosedur 

kerja, dsb.). 

Audit eksternal di STIK Muhammadiyah Pontianak dilaksanakan oleh ; 

a) LAM-PTKes untuk program studi Diploma III dan Ners (Sarjana dan Profesi) 

b) BAN-PT untuk institusi  

c) Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK)untuk keuangan oleh supervisor 

Hatief Hadikoesoero, SE. MA, ketua tim Lugito, SE. MM, bersama anggota Ari 

Sasmoko, SE dengan hasil masih dalam batas wajar dan tidak ada penyimpangan. 

 

Audit eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

Tugas utama BAN-PT menurut Pasal 8 ayat 2 Permendiknas No. 28 tahun 2005 adalah : 

a. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi.  

b.Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan 

kepada menteri.  

c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi.  

d.Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi.  

e. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi.  

f. Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional.  

BAN-PT wajib melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri Pendidikan 

dan Kebudayan. Agar STIK Muhammadiyah Pontianakterakreditasi, maka STIK 

Muhammadiyah Pontianakharus menyerahkan isian borang dan evaluasi diri yang antara 

lain berisi pencapaian penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selanjutnya isian 

borang dan evaluasi diri tersebut akan dievaluasi oleh BAN-PT, danBAN-PT akan 

melakukan visitasi ke STIK Muhammadiyah Pontianakuntuk melakukan verifikasi. Dari 

hasil evaluasi tersebut, BAN-PT akan memberikan peringkat akreditasi terhadap STIK 
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Muhammadiyah Pontianak. Hal ini juga dilakukan oleh LAMPT-Kes dalam melakukan 

verifikasi dan visitasi serta pemberian peirngkat akreditasi. 

 

Ruang Lingkup Tugas 

 

Badan audit eksternal yang memastikan mutu STIK Muhammadiyah Pontianak mencapai 

peningkatan mutu, lingkup tugasnya ditetapkan sebagai kategori SPME 

(Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang SPMPT). Lingkup tugas SPME sebagaimana 

pasal 6 ayat 1 adalah; 

1. Melakukan kegiatan evaluasi data dan informasi 

2. Menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi. 

 

 

Uraikan keberadaan manual mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, 

pernyataan, unit pelaksana, standar, prosedur, SOP, dan penahapan sasaran mutu 

perguruan tinggi. 

 

Kebijakan Mutu  

 

Kebijakan mutu STIK Muhammadiyah Pontianak mengacu pada visi misi dan tujuan STIK 

Muhammadiyah Pontianak serta kebutuhan stakeholder. Adapun kebijakan mutu akademik 

di STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai berikut “STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai 

Sekolah Tinggi yang bermutu menghasilkan lulusan yang caring, critical thinking, best 

opportunity, serta mampu berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional”.  

 

Sasaran Mutu 

Sasaran Mutu tahun 2016-2020  

1) Masa tunggu lulusan dalam 6 bulan pertama minimal 75%. 

2) Tepat waktu studi lulusan 96%. 

3) Indeks Prestasi Komulatif ≥ 3,00. 

4) Jumlah lulusan berwirausaha nursepreneurship minimal 25%. 

5) Kerjasama internasional dengan perguruan tinggi terkemuka luar negeri minimal 2 

per tahun. 

6) Publikasi karya ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi 10%. 

Organisasi 

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas pada STIK Muhammadiyah Pontianak 

maka dibentuk Pusat Penjaminan Mutu yang mempunyai garis koordinasi dengan jajaran 

pimpinan. Pusat Penjaminan Mutu diketuai oleh oleh seorang Ketua Penjaminan Mutu 

dengan anggota dari dosen, bagian akademik dan bagian umum. Pusat Penjaminan Mutu 
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merupakan organisasi non struktural yang berada dibawah Ketua STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Program Pusat Penjaminan Mutu pada saat ini mengacu pada penjaminan 

kualitas proses pembelajaran serta pelayanan akademik kepada mahasiswa yang 

dilaksanakan setiap akhir semester. Pusat Penjaminan Mutu telah memberikan masukan 

dalam perbaikan penataan kurikulum di Program Studi dan melakukan rapat koordinasi 

yang dilaksanakan pada tingkat STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

Menggunakan sistem penjaminan mutu (SPM) dengan model PDCA (Planning, Do, Check, 

Action) yang akan menghasilkan perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan 

PDCA telah berjalan sesuai dengan program SPM dan dilakukan evaluasi dengan 31 standar 

sistem penjaminan mutu. 

Adapun standar penjaminan mutu di STIK Muhammadiyah Pontianak adalah sebagai 

berikut ; 

1) Standar AIK 

2) Standar jati diri 

3) Standar tata pamong 

4) Standar pembinaan kemahasiswaan dan alumni 

5) Standar kompetensi lulusan 

6) Standar isi pembelajaran 

7) Standar proses pembelajaran 

8) Standar penilaian pembelajaran 

9) Standar dosen dan tenaga kependidikan 

10) Standar sarana dan prasarana 

11) Standar pengelolaan pembelajaran 

12) Standar pembiayaan pendidikan 

13) Standar hasil penelitian 

14) Standar isi penelitian 

15) Standar proses penelitian 

16) Standar penilaian penelitian 

17) Standar peneliti 

18) Standar sarana dan prasarana penelitian 

19) Standar pengelolaan penelitian 

20) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

21) Standar hasil pengabdian masyarakat 

22) Standar isi pengabdian masyarakat 

23) Standar proses pengabdian masyarakat 

24) Standar penilaian pengabdian masyarakat 

25) Standar pengabdian masyarakat 

26) Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat 

27) Standar pengelolaan pengabdian masyarakat 

28) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat 

29) Standar kerjasama 

30) Standar sistem informasi 

31) Standar pengembangan usaha 

Kegiatan Pusat Penjaminan Mutu yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi 
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keberadaan Pusat Penjaminan Mutu kepada seluruh Civitas Akademika, serta memberikan 

sumbang saran terhadap pelaksanaan Proses Pembelajaran yang telah berlangsung, juga 

bersama-sama melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Program Studi. 

Tugas unit ini adalah:  

1. Memastikan bahwa proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu 

ditetapkan dan dipelihara di seluruh organisasi 

2. Melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi tentang unjuk kerja sistem 

manajemen mutu usecara teratur dan perbaikan apapun yang diperlukan. 

3. Memastikan peningkatan kesadaran akan pentingnya memenuhi persayaratan 

pelanggan, undang-undang dan perturan yang berlaku 

4. Mengkoordinir kegiatan pengembangan, penerapan, dokumentasi, pengukuran, 

analisis dan perbaikan sistem manajemen mutu. 

5. Penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan dengan sistem 

manajemen mutu. 

6. Melakukan pengawasan secara internal dan memastikan bahwa pencapaian sasaran 

mutu dapat dilakukan dengan baik dan terencana dan terukur. 

7. Melakukan pembaharuan secara berkesinambungan terhadap sistem dokumentasi  

8. Melakukan kajian manajemen mutu secara berkala untuk perguruan tinggi dalam 

rangka perbaikan dan tindakan korektif. 

 

Penjaminan terhadap mutu dan pengelolaan STIK Muhammadiyah Pontianakmenjadi 

tanggungjawab ketua. Komitmen civitas akademika terhadap pelaksanaan penjaminan 

mutu relatif baik ditandai dengan pembuatan prosedur tetap (protap) di masing-masing 

bagian unit kerja dan uraian tugasnya. 

Audit mutu dilakukan melalui pengawasan dan penilaian yang dilakukan secara berkala 

yang meliputi tenaga kependidikan, kemahasiswaan, pelaksanaan pembelajaran, sarana 

dan prasarana, tatalaksana akademik, keuangan dan kerumahtanggaan. Dengan kegiatan 

ini dalam menyelenggarakan pendidikan, Program Studi dituntut untuk menghasilkan 

keluaran sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Fasilitas pendukung lainnya 
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Uraikan implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi. 

Penjaminan mutu di STIK Muhammadiyah Pontianakdiimplementasikan pada seluruh unit 

kerja dan setiap kegiatan.Pada standar satu visi dan misi bahwa stakeholder mengetahui 

dan memahami visi : 30.8% dan misi : 78.8%,   serta implementasinya 53.8 %. Mahasiswa 

baru dapat memahami visi dan misi sebesar 29 % serta melaksanakan visi dan misi dalam 

proses pembelajaran adalah 33%. Dosen dapat memahami visi dan misi sebesar 92 %, 

dan dapat melaksanakan visi dan misi 50%. Dosen dapat memahami visi dan misi sebesar 

85% dan dapat melaksanakan visi dan misi 50%. Pelaksanaan standar dua sampai standar 

tujuh melalui proses manajemen mutu.  

Berikut ini adalah contoh penerapannya. 

Pada Sektor Masukan : 

1.   Menerima calon mahasiwa melalui jalur SPMB 

2.  Dalam perekrutan mahasiswa, Program Studi dilibatkan secara aktif dalam  

wawancara calon mahasiswa baru sehingga dapat mengukur kemampuan dan minat 

calon mahasiswa yang bersangkutan. 

 

Pada Sektor Proses : 

1. Sekolah Tinggi menetapkan bahwa yang boleh mengikuti ujian akhir semester 

adalah hanya mahasiswa yang kehadiran kuliahnya minimal 75%. 

2. Program Studi melakukan kontrol kesesuaian materi kuliah terhadap SAP dan 

silabus serta mewajibkan dosen untuk memberikan kuliah pengganti jika berhalangan 

hadir. 

3. Program Studi melakukan peninjauan kurikulum per dua tahun dan jika diperlukan 

dapat melakukan perubahan kurikulum paling cepat per 4 tahun dengan 

memperhatikan masukan dari dosen, alumni, pengguna lulusan, dan praktisi. 

4. Tim Dosen mengevaluasi kelayakan proposal skripsi (tugas akhir). Ini dimaksudkan 

untuk menjaga mutu lulusan dan sekaligus untuk memastikan bahwa mahasiswa yang 

bersangkutan akan bisa akan menyelesaikan skripsi (tugas akhir) tepat waktu. 

5. Pelaporan PDPT Dikti ke Lembaga Layanan Dikti wilayah XI Kalimantan yang selalu 

tepat waktu setiap semesternya. 

6. Sekretariat memperbaiki mutu pelayanan administrasi akademik. 

7. Unit Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi  (UPSIT) mengembangkan software 

aplikasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semakin 

meningkat untuk pelayanan akademik. 

8. Sekolah Tinggi meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait, termasuk 

perusahaan pengguna lulusan dan perguruan tinggi luar negeri. 

9.  Sekolah Tinggi meningkatkan sarana belajar-mengajar dan laboratorium 

10.Pusat Penjaminan Mutu (PPM) menggiatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

di setiap unit kerja. 

11. Sekolah Tinggi menggiatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan memberi dana stimulasi kepada Dosen yang proposalnya dinilai layak. 

Pada Sektor Keluaran:  
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1. Mengumpulkan informasi dari pengguna lulusan melalui  tracer study  tertulis, 

online melalui aplikasi DIKTI dan wawancara langsung. 

2. Mengumpulkan data alumni melalui tracer study  tertulis, online melalui aplikasi 

DIKTI  dan wawancara langsung terhadap alumni yang sudah masuk dalam dunia 

kerja. 

 

 

 

 

Uraikan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu perguruan tinggi, serta 

tindak lanjutnya. 

Untuk menjaga mutu perguruan tinggi dan agar sasaran mutu dapat tercapai, STIK 

Muhammadiyah Pontianakmelalui PPM, melakukan monitoring dan evaluasi mutu 

internal terhadap masing-masing unit kerja tentang penerapan standar berikut ini : 

A. Standar Isi, meliputi kurikulum.  

B. Standar Proses, meliputi pengembangan mutu pembelajaran, suasana akademik.  

C. Standar Kompetensi Lulusan, meliputi kelulusan mahasiswa, prestasi mahaiswa.  

D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi ketersediaan pendidik dan 

tenaga kependidikan.  

E. Standar Sarana dan Prasarana, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, serta 

ketersediaan sistem informasi.  

F. Standar Pengelolaan, meliputi tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, 

seleksi mahasiswa baru, kualitas layanan kepada mahasiswa, pengelolaan system 

penjaminan mutu.  

G. Standar Pembiayaan, meliputi pengelolaan dana.  

H. Standar Penilaian, meliputi evaluasi hasil belajar. 

I. Standar Penelitian, meliputi capaian penelitian. 

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi capaian pengabdian kepada 

masyarakat.  

K. Standar Kerjasama, meliputi capaian kerjasama. 

 

Indikator (point-point) evaluasi mutu internal dari masing-masing Standar tersebut 

diperoleh dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminann Mutu Pendidikan yang posisinya langsung di bawah 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam monitoring dan evaluasi tersebut, selain 

mengukur pencapaian kinerja, juga dicari akar permasalahan yang menyebabkan 

sulitnya mencapai kondisi terbaik. Selanjutnya dicari rencana tindak lanjut untuk 

memperbaiki kondisi yang ada. Temuan kendala yang diperoleh, juga dilaporkan ke 

pimpinan Sekolah Tinggi sehingga dapat menindak lanjuti untuk memberikan solusi. 

Selain itu, dari hasil monitoring dan evaluasi mutu internal tersebut juga dapat terlihat 

jelas indeks mutu masing-masing unit kerja, sehingga Pimpinan Sekolah Tinggi dapat 

membuat langkah-langkah nyata untuk memecahkan kendala yang ada. Dalam 

menjalankan misinya,STIK Muhammadiyah Pontianakmenjalankan prinsip-prinsip 
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Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, dan Akuntabilitas Publik 

 

Uraikan peranan perguruan tinggi dalam pembinaan program studi (pengembangan 

program studi serta bantuan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk 

pelatihan, dana dan informasi). 

Pengembangan program studi pada dasarnya diserahkan kepada pimpinan 

program studi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa pimpinan 

program studi lebih memahami perkembangan dan kebutuhan bidangnya. Namun 

demikian, setiap pengembangan dilakukan secara terkontrol dengan melaporkan 

dan mendiskusikannya secara bertahap; mulai dari Senat Sekolah Tinggi sampai 

Pimpinan Sekolah tinggi. Dalam upaya pengembangan program studi, STIK 

Muhammadiyah Pontianakselalu memberi dukungan secara penuh termasuk dalam 

penyusunan dokumen akreditasi; baik berupa pelatihan-pelatihan, dukungan dana 

dan informasi yang dibutuhkan program studi. STIKMuhammadiyah 

Pontianakmempunyai unit tersendiri yang membantu mengurus akreditasi terutama 

tentang informasi-informasi yang dibutuhkan oleh suatu program studi, 

melaksanakan pelatihan/ pertemuan-pertemuan cara pengisian Borang untuk 

keperluan akreditasi, serta dana yang dibutuhkan untuk mempersiapkan segala 

sesuatu tentang akreditasi program studi.  

 

Uraikan ketersediaan dan pelaksanaan basis data perguruan tinggi dan program 

studi untuk mendukung penyusunan dokumen evaluasi diri. 

Data institusi STIK Muhammadiyah Pontianakdan semua program studi berada pada 

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Data-data tersebut dapat diakses oleh setiap 

pimpinan di lingkunganSTIK Muhammadiyah Pontianak, baik melalui internet. Basis data 

institusi STIK Muhammadiyah Pontianakdikembangkan secara bertahap, dan saat ini 

antara lain telah tersedia Sistem Informasi Akademik (SIAK). Untuk melakukan registrasi 

KRS mahasiswa harus mencetak KHS, untuk mencetak KHS mahaisswa harus mengisi 

kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap mata ajar dan dosen. Sistem Informasi 

Kepegawaian, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Sarana dan Prasarana, Sistem 

Informasi Perpustakaan dan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

Berbagai sistem informasi ini dapat diakses secara online sehingga sangat mendukung 

penyusunan evaluasi diri. Program studi dan setiap unit kerja juga menyimpan data yang 

berkaitan dengan unit kerja bersangkutan; walaupun belum semua dapat diakses melalui 

jaringan, tetapi STIK Muhammadiyah Pontianaksedang mempersiapkan hal tersebut. 

Namun demikian, untuk keperluan evaluasi diri, data-data mencakup 7 (tujuh) standar 

akreditasi dapat diperoleh dari setiap unit kerja karena adanya kesamaan persepsi 

pentingnya evaluasi diri untuk kemajuan bersama. 

 

 

 

Uraikan mekanisme  perguruan tinggi dalam mengembangkan dan mengevaluasi 

kinerja pusat belajar jarak jauh. 
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Belum menyelenggarakan belajar jarak jauh 
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Tuliskan program studi yang diselenggarakan di perguruan tinggi dan status akreditasi 

BAN-PT. 

 

 

No 

 

Status 

Akreditasi 

Jumlah Program Studi 

Akademik 
Profes

i 

Vokasi 

S-

3 

S-

2 

S-

1 

D-4 D-3 D-2 D-1 Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Terkreditasi A         NA = 

2 Terkreditasi B   1 1  1   NB 

=3 

3 Terkreditasi C         NC = 

4 Akreditasi 
Kadaluarsa 

        NK = 

5 Belum Akreditasi         NO = 

Jumlah   1 1  1   NPS 

=3 

Catatan:Program studi yang dihitung adalah yang sudah memiliki izin 

operasional lebih dari dua tahun, dan sudah tercatat dalam sistem akreditasi 

BAN-PT. 

 

Tuliskan pengakuan mutu yang diperoleh dari lembaga/badan sertifikasi 

baik nasional maupun internasional dalam lima tahun terakhir. 

 

Tuliskan instansi dalam  negeri yang menjalin Kerjasama yang terkait dengan 

perguruan tinggi terbuka jarak jauh dalam tiga tahun terakhir. 

 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerjasama 
Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

06 Nov 

2013 

06 Nov 

2018 

(Proses 

renew) 

Joint Research, Seminar dan 

Pendidikan dan Pelatihan 

Perawatan Luka untuk 

Mahasiswa Paska Sarjana 

UMY 

Institusi dan tiga Program studi telah diakreditasi oleh BAN PT dan LamPTKes  
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2 SLB-B Dharma Asih 

Pontianak 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

17 Okt 

2015 

17 Okt 

2020 

Praktik Mahasiswa, 

Penelitian dan Penyuluhan 

kesehatan 

3 Kecamatan Sungai 

Ambawang 

Kabupaten Kubu 

Raya 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

04 Jun 

2015 

04 Jun 

2020 

Praktik Mahasiswa, 

Penelitian dan Penyuluhan 

kesehatan serta komunitas 

4 Dinas Kesehatan 

Kubu Raya 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

05 Jan 

2015 

05 Jan 

2019 

Praktik klinik mahasiswa di 

Puskesmas Kab Kubu Raya, 

Penelitian 

5 SD 

Muhammadiyah 2 

Pontianak 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

05 Jan 

2015 

05 Jan 

2020 

Promosi kesehtan, 

Penelitian dan 

Pengambdian pada 

masyrakat 

6 SMA 

Muhammadiyah 1 

Pontianak 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

05 Jan 

2015 

05 Jan 

2020 

Promosi kesehtan, 

Penelitian dan 

Pengambdian pada 

masyarakat 

7 TK Aisyah 3 

Pontianak 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

05 Jan 

2015 

05 Jan 

2020 

Promosi kesehtan, 

Penelitian dan 

Pengambdian pada 

masyarakat 

8 TK Aisyah Korpri 

Kubu Raya  

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

05 Jan 

2015 

05 Jan 

2020 

Promosi kesehtan, 

Penelitian dan 

Pengambdian pada 

masyarakat 

9 Sekolah Tinggi 

Ilmu Kesehatan 

Bani Saleh Bekasi 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

26 Juli 

2017 

26 Juli 

2022 

Joint Research, Seminar dan 

Pendidikan dan Pelatihan 

Perawatan Luka untuk 

Mahasiswa STIKES Bani 

Saleh 

10 Rumah Sakit 

Kanker Dharmais 

Jakarta 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

17 Nop 

2017 

31 Des 

2018 

Joint Research, Seminar dan 

Pendidikan dan Pelatihan 

Perawatan Luka untuk 

Mahasiswa STIKES Bani 

Saleh 

11 Akademi 

Kebidanan Panca 

Bhakti 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

12 JUni 

2017 

12 JUni 

2022 

Peminjaman Buku di 

perpusatakaan kedua 

Kampus 

12 Akademi 

Kebidanan Aisyah 

Pontianak 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

11 Des  

2017 

11 Des  

2022 

 Joint Research dan 

Seminar  

13 Dinas Kesehatan Tri Dharma 09 Okt 05 Jan Praktik klinik mahasiswa di 
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Kota Pontianak Perguruan Tinggi 2017 2020 Puskesmas , Penelitian 

14 RSUD Dr 

Agoesdjam 

Ketapang 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

04 Des 

2017 

04 Des 

2020 

Praktik Klinik dan Penelitian 

15 Rumah Sakit Ibu 

dan Anugrah  

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

08 Mei 

2017 

08 Mei 

2020 

Praktik Klinik dan Penelitian 

16 Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Sungai 

BAngkong 

Pontianak 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

02 Okt 

2017 

02 Okt 

2020 

Praktik Klinik dan Penelitian 

17 PT. Tenriauwaru 

Indah Abadi (Elite 

Internasional 

Recruitment) 

Penempatan 

alumnus bekerja 

sebagai Perawat 

dan RS Saudi 

Arabia 

11 Mar 

2017 

11 Mar 

2020 

Tersalurkanya alumnus 

bekerja sebagai Perawat di 

RS dan Klinik Saudi Arabia. 

18 Kelurahan Banjar 

Serasan, Kec 

Pontianak Timur 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

12 Mar 

2018 

12 Mar 

2021 

Praktik Klinik dan Penelitian 

19 Dinas Kesehtan 

dan KB Kabupaten 

Bengkayang, 

Kalbar 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2017 2022 Praktik Klinik dan Penelitian 

20 SMKNegeri 1 

Sungai Raya, Kab 

Kubu Raya, Kalbar 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2021 Praktik Klinik dan Penelitian 

21 Dinas Sosial 

Provinsi Kalbar 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2017 2020 Praktik Klinik dan Penelitian 
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22 RSUD Ade 

Muhammad Sjoen 

Sintang, Kalbar 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

12 Mar 

2018 

12 Mar 

2021 

Praktik Klinik dan Penelitian 

23 Rumah Sakit Islam 

Yarsi, Pontianak, 

Kalbar 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

12 Mar 

2018 

12 Mar 

2021 

Praktik Klinik dan Penelitian 

 

Catatan : * Kerjasama di luar kegiatan magang, dokumen pendukung disediakan pada saat 

asesmen lapangan
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Uraikan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerja sama serta waktu 

pelaksanaannya. 

 

Pertama: Mengkomunikasikan waktu dan media untuk proses Monitoring dan Evaluasi 

(Pelaksanaan dilakukan minmal 2 x setahun) dan Media yang digunakan adalah Media 

Daring (Surat elektronik). 

Kedua: Menentukan point-point yang yang akan menjadi subjek Monitoring dan Evaluasi. 

Adapun point-point yang yang akan dimonitoring dan evaluasi adalah; Perencanaan 

Kerjasama, Pelaksanaan dan Evaluasi pada akhir Kerjasama.  

Ketiga: Saling memberikan laporan berkala proses Kerjasama yang sudah terjalin.  

 

Monitoring/Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk melihat bagaimana keberhasilan 

dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pusat 

Kerjasama dan Hubungan Internasional STIK Muhammadiyah Pontianak 2015-2018 

dengan hasil yang dicapai berdasarkan rencana yang dilaksanakan melalui program dan 

kegiatan di Pusat Kerjasama dan Hubungan Internasional secara periodik. 

 

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan: 

a. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali 

b. Pemantauan dan evaluasi pada akhir proses kerjasama 

 

1. Dokumen Perencanaan Kerjasama 

Rencana pelaksanaan kerjasama melalui tahapan: a) Perencanaan Kerjasama,              b) 

Pelaksana Kerjasama, c) Pelaporan kerjasama 

a. Perencanaan kerjasama. Pada langkah perencanaan, Pusat Kerjasama dan 

Hubungan Internasional melakukan koordinasi dengan Waket 1, Waket 2, 

Kaprodi Diploma III dan Kaprodi Ners untuk merencanakan proses kerjasama 

yang perlu dilakukan dengan mitra yang sudah terjalin atau dengan para calon 

mitra yang berpotensi dan dilanjutkan dengan melengkapi dokumen yang 

diperlukan, 

b. Pelaksanaan kerjasama. Pada tahap pelaksanaan kerjasama, Pusat kerjasama dan 

Hubungan internasional melaksanakan kerjasama sesuai rencana yang telah 

dilakukan. 

c. Setelah melaksanakan kerjasama (dalam atau luar negeri) Pusat kerjasama dan 

Hubungan internasional membuat laporan kegiatan. 

 

2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 

Semua proses kerjasama yang telah dijalankan harus dipantau /monitor dan dilaporkan 

dalam bentuk laporan pelaksanaan kerjasama. Adapun proses monitoring dan evaluasi 

adalah sebagai berikut. 

a. Monitoring Pelaksanaan Kerjasama:  

1) Pusat kerjasama dan Hubungan internasional melakukan monitoring untuk 

menjamin agar tahapan-tahapan proses kerjasama dapat terlaksana dengan baik 

dan mencapai tujuan yang diharapkan. 
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2) Hasil monitoring/pemantauan akan digunakan sebagai bahan untuk evaluasi 

apakah pelaksanaan kerjasama yang dilakukan tersebut dapat diteruskan, 

diperbaiki atau ada hal-hal lainnya yang dapat dilakukan berkaitan dengan 

keseluruhan proses kerjasama. 

b. Evaluasi pelaksanaan kerjasama: 

1) Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan berdasarkan pada rencana 

pelaksanaan kerjasama dan hasil-hasil pelaksanaan akan dibuat dalam 

laporan kegiatan kerjasama. 

2) Penilaian keberhasilan proses dan tahapan kerjasama mengacu kepada 

indikator-indikator yang sudah disepakai dalam MoU 

3) Pusat kerjasama dan Hubungan Internasional akan mengevaluasi semua 

proses kerjasama. 

3. Hasil monitoring dan evaluasi kerjasama 

Hasil monitoring kegiatan kerjasama akan menghasilkan sebuah evaluasi. Apabila 

kerjasama yang sudah dan sedang terjalin masih dapat menguntungkan kedua belah 

pihak, maka kerjasama akan dilanjutkan dan mungkin akan ditingkatkan. Kerjasama 

dapat dihentikan dan dievaluasi jika memang dikehendaki oleh kedua belah pihak.  

Semua kegiatan Kerjasama dapa di akses di www.ccia.stikmuhptk.ac.id 

 

 

 

Uraikan manfaat dan kepuasan mitra kerja sama. Jelaskan pula cara memperoleh 

informasi tersebut. 

Manfaat kerjasama yang Kami peroleh adalah sangat besar dan visi misi STIK 

Muhammadiyah serta Tri Dharma Perguruan Tinggi  akan menjadi lebih mudah terwujud. 

Manfaat kerjasama ini juga dirasakan oleh Instansi Mitra Kerjasam kami. Bagaimana cara 

mendapatkan informasi tentang kepuasan mereka. Kami mengirimkan lembar kuesioner 

yang kami kirim berkala bersamaan dengan lembar Monitoring dan evaluasi yang kami 

kirim kepada Instansi Mitra kerjasama STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

Kerjasama yang dirasakan oleh institusi STIK Muhammadiyah Pontianak maupun Mitra 

dirasakan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Manfaat kerjasama yang terjalin 

sangat meningkatkan luaran baik di bidang akademik, maupun non akademik. Bagi STIK 

Muhammadiyah Pontianak sendiri manfaat kerjasama yang dirasakan dapat dilihat pada 

indikator berikut: 

1. Publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa pada kegiatan konferensi internasional 

2. Terlaksananya pelatihan Certified Wound Care Specialist di STIK Muhammadiyah 

Pontianak 

3. Student exchange ke luar negeri bagi mahasiswa berprestasi di setiap tahunnya 

4. Praktek klinik mahasiswa di instansi pelayanan di setiap tahunnya 

5. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

http://www.ccia.stikmuhptk.ac.id/


Laporan STIK Muhammadiyah Pontianak 2019 
 

 
97 

6. Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support di setiap akhir tahun ajaran 

akademik 

7. Pelaksanaan Uji Kompetensi Ners dan Diploma 3 Keperawatan di STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

8. Terlaksananya kegiatan kuliah umum bagi dosen dan mahasiswa 

9. Daya serap lulusan sebagai tenaga kerja di beberapa rumah sakit dan klinik di luar 

negeri 

 

Manfaat kerjasama yang dirasakan oleh mitra dapat dilihat pada beberapa indikator 

sebagai berikut: 

1. Student exchange di STIK Muhammadiyah Pontianak 

2. Pelatihan keperawatan luka 

3. Undangan sebagai dosen tamu (Kuliah Pakar) 

4. Beasiswa bagi beberapa dosen yang melanjutkan Studi Magister dan Doktoral 

5. Terlaksananya kegiatan Joint research  

6. Sumber daya manusia (Lulusan) yang berkompeten di bidangnya 

7. Luaran hasil penelitian dan pengabdian dalam meningkatkan kualitas dan mutu 

mitra 

Kepuasan Mitra 

Kepuasan mitra dari kegiatan kerjasama ini dilihat dari instument evaluasi yang disebar ke 

seluruh mitra baik dalam negeri maupun luar negeri. Kepuasan mitra secara garis besar 

dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek, diantaranya: 

1. 91.7 % Mitra menyatakan sangat setuju bahwa kerjasama dengan STIK 

Muhammadiyah Pontianak sangat bermanfaat dan memuaskan. 

2. 95.8 % Mitra menyatakan sangat setuju bahwa kerjasama dengan STIK 

Muhammadiyah Pontianak saling menguntungkan. 

3. 100 % Mitra menyatakan sangat setuju bahwa proses kerjasama dengan STIK 

Muhammadiyah Pontianak berjalan sangat baik. 

4. 91.7 % Mitra menyatakan sangat setuju bahwa komunikasi dengan STIK 

Muhammadiyah Pontianak sangat baik. 

5. 100  Mitra menyatakan sangat setuju bahwa kerjasama dengan STIK 

Muhammadiyah Pontianak adalah saling mendukung kedua belah pihak. 

Cara memperoleh informasi  

STIK Muhammadiyah Pontianak dalam memperoleh informasi terkait kepuasan mitra 

dengan menggunakan instrumen (Kuesioner) yang dikembangkan oleh bagian kerjasama 

STIK Muhammadiyah Pontianak.  

Instrumen ini disebar kepada setiap Mitra yang masih aktif bekerjasama. Instrumen ini 

diberikan kepada mitra disetiap tahun. Proses penyebaran instrumen dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu mendatangi mitra yang dapat dijangkau oleh STIK Muhammadiyah 

Pontianak, atau dengan mengirimkan instrumen melalui online (ke alamat surat elektronik 

masing masing mitra). Tahap selanjutnya, instrumen yang telah diisi dan dikomentari oleh 

mitra tersebut kemudian di analisis oleh bagian kerjasama untuk diketahui hasil evaluasi 

dari kerjasama dengan mitra.   
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Hasil dari analisis instrumen ini kemudian diolah untuk ditindaklanjuti, Jika terdapat saran 

yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti, maka segera ditetapkan kebijakan terkait hal 

tersebut. Evaluasi ini dilakukan oleh bagian kerjasama secara terus menerus guna menjaga 

mutu serta kualitas kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

Uraikan jumlah mahasiswa asing 

 

 

 

 

 

 

D. MAHASISWA 

Uraikan sistem penerimaan mahasiswa baru untuk setiap jenis dan program pendidikan 

yang diterapkan pada perguruan tinggi ini serta ketersediaan 

pedoman  tertulis tentang rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru. 

 

1. Kebijakan Rekruitmen calon mahasiswa pada program studi yang ada di lingkungan 

STIK Muhammadiyah Pontianak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Ketua, SK Ketua Nomor 042A/II.1.AU/Kep/F/IV/2015 dan pedoman tertulis 

tentang rekruitmen dan seleksi mahasiswa baru.                

Dalam sistem rekruitmen mahasiswa, STIK Muhammadiyah berkomitmen untuk 

menerima calon pendaftar tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, bangsa 

maupun gender untuk diberikan pendidikan secara profesional dibidang keperawatan 

sesuai dengan visi dan misi yang diemban. 

1. Kriteria penerimaan mahasiswa baru. 

Baik program Diploma maupun Sarjana, kriteria penerimaan calon mahasiswa 

baru dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jalur masuk dengan tes 

Proses seleksi untuk menghasilkan mahasiswa baru dengan mengikuti 

Belum menerima mahasiswa asing 
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ketentuan sebagai berikut: 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Lulus Ujian Nasional SMA/MA/SMK atau yang setara dan DIII Keperawatan 

(untuk mahasiswa nonreguler). 

3) Bagi calon peserta lulusan paket C harus menyerahkan fotocopy raport 5 

semester. 

4) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu 

kelancaran proses belajar mengajar di STIK Muhammadiyah Pontianak 

5) Tidak buta warna dan tinggi badan tertentu bagi program studi 

keperawatan.  

6) Wajib mengikuti paper base test sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan 

b. Jalur penelusuran minat dan kemampuan unggulan (PMDKU) 

PMDKU diberikan pada calon mahasiswa baru yang memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1) Terdaftar sebagai siswa SMA/MA/SMK yang dibuktikan dengan fotokopi 

kartu pelajar. 

2) Usia maksimal 20 tahun pada saat tamat SMA. 

3) Rata-rata nilai  bidang studi/mata secara keseluruhan minimal 70 untuk 

setiap semester.  

4) Siswa bersangkutan masuk rangking 1-10 dikelasnya. 

5) Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan: surat rekomendasi 

kepala sekolah, surat berkelakuan baik dari kepala sekolah, fotocopi rapor 

semester 1-5, fotocopi kartu pelajar, melampirkan fotocopy sertifikat 

prestasi bidang akademik non akademik jika ada dan mengajukan surat 

permohonan kepada Ketua STIK Muhammadiyah 

 

2. Instrumen penerimaan mahasiswa baru 

Instrument untuk penerimaan mahasiswa baru Prodi Diploma III dan Sarjana 

menggunakan Paper BasedTest (PBT) dan tes kesehatan. SOP pelaksanaan 

instrumen 

3. Sistem Pengambilan Keputusan 

Sistem pengambilan keputusan mahasiswa baru didasarkan pada ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada kuota/jumlah kursi yang tersedia 

di tiap program studi; 

b. Jika calon memenuhi poin 2, dan pilihan program studi pertama sudah penuh 

kuotanya, maka calon mahasiswa diterima di program studi pilihan kedua. 

Berdasarkan ketentuan 1, 2, dan 3, keputusan mahasiswa yang diterima sebagai 

mahasiswa baru dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STIK berdasarkan rapat 

koordinasi yang dihadiri oleh pimpinan program studi. Sebagai contoh adalah Surat 

Keputusan Ketua. 

STIK Muhammadiyah Pontianaktelah memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru 

diatur dalam Surat keputusan Ketua STIK Muhammadiyah PontianakNo. 

043A/II.1.AU/Kep/F/IV/2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pindahan di 
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lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

 

Uraikan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi 

akademik baik namun memiliki keterbatasan ekonomi dan/atau fisik, serta 

implementasinya. 

Kebijakan untuk calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi STIK 

Muhammadiyah Pontianak memiliki kebijakan untuk menerima calon mahasiswa yang 

kurang mampu secara ekonomi melalui pemberian beasiswa kepada keluarga yang kurang 

mampu secara ekonomi. Hal ini merupakan wujud keberpihakan STIK Muhammadiyah 

Pontianak kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi untuk menyekolahkan 

anak-anaknya. Hal ini diatur dalam Surat keputusan KetuaSTIK Muhammadiyah Pontianak 

tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pindahan di lingkungan STIK 

Muhammadiyah Pontianak 

 

Uraikan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang tidak membedakan 

suku, agama, ras, antargolongan, gender, status sosial, ataupolitik. 

Dalam rangka membuka peluang bagi seluruh anak bangsa melanjutkan pendidikan, STIK 

Muhammadiyah Pontianak adalah salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang 

menjunjung tinggi prinsip ekuitas, yaitu semangat untuk memberikan kesempatan kepada 

semua untuk menjadi peserta didik di STIK Muhammadiyah Pontianak tanpa diskriminasi 

agama, ras, suku, gender, status sosial-politik. Hal ini sesuai dengan keputusan Ketua 

nomor 045A/II/1/AU/Kep/F/IV/2015 tentang prinsip-prinsip penerimaan mahasiswa 

berdasarkan prinsip ekuitas. Bukti nyata kebijakan ini terlihat dari struktur dan kondisi 

mahasiswa yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, gender, golongan, status sosial 

dan agama. Meskipun STIK Muhammadiyah merupakan sebuah lembaga pendidikan di 

bawah Ormas Islam, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi STIK Muhammadiyah 

membuka pintu seluas-luasnya untuk seluruh pemeluk agama non muslim untuk dapat 

melanjutkan studi khususnya dibidang keperawatan, bahkan dari berbagai macam 

organisasi keagamaan. Berikut ini adalah data tentang keterwakilan agama, dangender. 

 

Tabel. Gambaran proporsi mahasiswa STIK Muhammadiyah 

Keberagaman TAHUN 

2015/2016 2016/2017 2017/2018  

Agama Islam 264 292 290  

 Kristen  11 8 14  

 Katolik 21 33 29  

Gender Laki-laki 99 112 104  

 Perempuan 198 211 233  
 

 

Uraikan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa yang berdasarkan prinsip 

pemerataan wilayah asal mahasiswa, serta informasi mengenai jumlah provinsi asal 
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mahasiswa. 

STIK Muhammadiyah Pontianakprinsipnya menerapkan prinsip pemerataan wilayah untuk 

penerimaan mahasiswa baru. STIK Muhammadiyah Pontianakmenerima mahasiswa dari 

seluruh Indonesia tanpa membeda-bedakan wilayah asal mahasiswa. Sistem rekruitmen 

dan seleksi calon mahasiswa mengacu pada Keputusan Ketua nomor 

061A/II.1.AU/Kep/F/V/2015 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Buku Panduan 

Akademik STIK Muhammadiyah tentang administrasi pendaftaran mahasiswa.Dengan 

prinsip pendidikan untuk semua STIK Muhammadiyah tidak membatasi teritorial calon 

mahasiswa pada wilayah tertentu, namun sebaliknya merupakan suatu kebanggaan dapat 

memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh anak bangsa di seluruh 

Indonesia.Berdasarkan data yang yang diperoleh saat masuk ke STIK Muhammadiyah 

Pontianak dilakukan rekapitulasi provinsi asal mahasiswa.  

Adapun data mahasiswa berdasarkan wilayah pada 3 tahun dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel Asal Daerah Mahasiswa Baru STIK Muhammadiyah Pontianak  

No Daerah Tahun   

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Kalimantan Barat 292 309 332 

2 Jawa Barat   4 

3 Jakarta   2 

4 Kepulauan Riau   1 

5 Jawa Timur   4 

6 Jawa Tengah    2 

7 Yogyakarta   2 

8 Bangka Belitung   1 

9 Maluku Utara   1 

10 Sumatra Utara   1 

11 Papua   3 
 

 

 

 

Uraikan instrumen dan tata cara yang digunakan untuk mengetahui kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan akademik dan kemahasiswaan. 

 

Dalam mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan, STIK Muhammadiyah 

menggunakan instrumen pengukuran kepuasan mahasiswaterhadap layanan kemahasiswaan 

dengan memenuhi ketentuan (1) valid, (2) reliabel, (3) mudah digunakan,dan (4) dilaksanakan 

secara berkala setiap semester. Terpenuhinya ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Validitas instrumen diperoleh dengan diawali melalui pembentukan Tim Penyusun 

Instrumen kepuasan mahasiswa dengan surat keputusan Ketua nomor 

085A/II.1.AU/Kep/F/VII/2015 Instrumen yang dipergunakan berbentuk angket (kuisioner). 

Untuk memenuhi validitas isi instrumen, dilakukan kajian mengenai unsur-unsur dari 
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perguruan tinggi yang berhubungan dengan pelayanan akademik kepada mahasiswa dan 

mengurai komponen indikator penilaian tingkat kepuasan mahasiswa. Adapun unsur dari 

kuesioner adalah evaluasi institusi (Dosen, Sub. Bagian Akademik, Sub. Bagian Keuangan, 

Sub. Bagian Sarana dan Prasarana, Unit Sistem Informasi, Perpustakaan, Laboratorium 

Keperawatan, dan Bagian Keamanan). Evaluasi Civitas Akademik (Dosen dan Staf) 

b. Reliabilitas instrumen 

Instrumen ini telah diuji reliablitasnya, yakni mencapai nilai koefisien korelasi 

0.85.Caramemperoleh tingkat reliabel tersebut dengan cara mengkorelasikan data dari 

hasil dua kali pengumpulan dari kelompok sampel uji coba yang sama, dengan rumus 

Product Moment.Instrumen yang sudah dinyatakan reliabel ini disahkan dengan SK Ketua 

Penjaminan Mutu STIK Muhammadiyah nomor 30/KEP/II.1.AU/D/2017. 

c. Tingkat Kemudahan 

Tingkat kemudahan penggunaan instrumen oleh mahasiswa ditandai dengan pernyataan 

yang sederhana, mudah dipahami, tersedia pilihan jawaban secara obyektif, dengan proses 

pengisian instrumen secara online sebagai syarat bagi mereka dalam mengisi KRS online. 

Pengisian instrumen cukup dengan meng-klik pada kolom yang dianggap sesuai, serta 

proses pengisian memerlukan waktu sekitar 5 sampai dengan 10menit.Kemudahan 

mengisi instrumen dilakukan dengan tersedianya fasilitas komputer dan internet di 

kampus bagi mahasiswa yang kesulitan mengakses internet. 

d. Pelaksanaan secara berkala 

Pelaksanaan pengumpulan data terkait kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di STIK 

Muhammadiyah Pontianakdilaksanakan secara berkala setiap semester. Dapat dipastikan 

semua mahasiswa merespon instrumen survei, karena pengisian Kartu Rencana Studi tidak 

bisa dilakukan sebelum mahasiswa menginput data responsnya terhadap instrumen survei. 

e. Evaluasi kotak saran 

STIK Muhammadiyah Pontianak menyediakan kotak saran yang disediakan di ruang 

resepsionis, diharapkan dengan adanya kotak saran ini maka segenap civitas termasuk 

mahasiswa  dapat dengan leluasa menyampaikan berbagai keluhan, masukan saran 

maupun ide-ide kreatif demi majunya institusi. Kotak saran ini akan dibuka oleh bidang 

sekretariatan secara berkala dan segala informasi yang diperoleh dari kotak saran akan 

dibawa dan dibahas dalam rapat pimpinan dan Lembaga Penjaminan Mutu untuk 

menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. 

Berikut ini instrumen survei kepuasan mahasiswayang sudah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. 

 

INSTRUMENT KEPUASAN MAHASISWA 

KUESIONER 

FORUM ASPIRASI MAHASISWA STIK MUHAMMMADIYAH PONTIANAK  

SEMESTER/ PRODI : 

Kami mengharapkan para mahasiswa/mahasiswi STIK Muhammadiyah Pontianak untuk 

mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan obyektif, untuk kepentingan bersama.  

*) beritanda centang (√) pada penilaian yang sesuai 

Ket :  

TM = Tidak memuaskan, KM = Kurang Memuaskan, M= Memuaskan SM = Sangat Memuaskan 



Laporan STIK Muhammadiyah Pontianak 2019 
 

 
103 

A. EVALUASI UNIT 

A SUB BAGIAN KEMAHASISWAAN TM KM  M    SM 

  1. Kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan     

  2. Kecepatan pelayanan surat menyurat (misal beasiswa, kegiatan 

kemahasiswaan) 

    

  3. Secara umum, bagaimana kepuasan saudara terhadap proses evaluasi 

yang diberikan oleh dosen 

    

B SUB BAGIAN AKADEMIK  

  1. Kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan     

  2. Kecepatan pelayanan surat menyurat (misal Tugas Akhir, Prkatik klinik)     

  3. Kecakapan dalam menyelesaikan keluhan administrasi 

kemahasiswaan 

    

  4. Keramahan dalam pelayanan administrasi     

  5. Kecepatan dalam pelayanan administrasi kemahasiswaan     

  6. Kemampuan berkomunikasi dengan mahasiswa     

C SUB BAGIAN KEUANGAN  

  1. Kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan     

  2. Kecakapan dalam menyelesaikan keluhan administrasi mahasiswa     

  3. Kecakapan dalam penguasaan materi atau informasi dengan 

pelayanan keuangan 

    

  4. Keramahan dalam pelayanan administrasi keuangan     

  5. Ketepatan waktu dalam pelayanan administrasi     

  6. Kemampuan berkomunikasi dengan mahasiswa     

D SUB BAGIAN SARANA PRASARANA  

  1. Kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan     

  2. Kecepatan pelayanan dalam mendukung proses pembelajaran 

(misalnya persiapan ruang, komputer, LCD projektor, dll) 

    

  3. Kecakapan dalam menyelesakan keluhan yang terkait dengan saranan 

prasarana 

    

  4. Keramahan dalam pelayanan     

  5. Kemampuan berkomunikasi dengan mahasiswa     

  6. Kecakapan dalam menjaga ruang, gedung dan lingkungani     
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  7. Kecakapan dalam menjaga fungsi ruang, gedung dan perangkatnya 

(misalnya kenyamanan ruang, AC, dll) 

    

  8. Kepedulian terhadap prinsip keselamatan dan kesehatan dalam 

bekerja dan belajar 

    

E UNIT SISTEM INFORMASI  

  1. Kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan     

  2. Kecepatan pelayanan dalam mendukung proses pembelajaran 

(misalnya Internet, informasi akademik online) 

    

  3. Kecakapan dalam menyelesakan keluhan yang terkait dengan sistem 

informasi 

    

  4. Keramahan dalam pelayanan     

  5. Kemampuan berkomunikasi dengan mahasiswa     

  6. Kemampuan dalam menyediakan website yang menunjang 

kelancaran studi mahasiswa 

    

  7. Kepedulian dalam keamanan aksebilitas dan informasi (misalnya virus 

protection, hacker, dll 

    

F SUB PENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN PERPUSTAKAAN  

  1. Kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan     

  2. Melaksanakan layanan siaga informasi     

  3. Kecakapan dalam menyelesakan keluhan yang terkait dengan bahan 

pustaka 

    

  4. Keramahan dalam pelayanan     

  5. Kemampuan berkomunikasi dengan mahasiswa     

  6. Bahan pustaka yang ada menunjang proses pembelajaran     

  7. Bahan pustaka tersusun rapi dan menarik sesuai bidang keilmuan     

G LABORATORIUM KEPERAWATAN  

  1. Kemudahan untuk ditemui pada saat dibutuhkan     

  2. Kecepatan pelayanan dalam mendukung proses pembelajaran     

  3. Kecakapan dalam menyelesakan keluhan yang terkait dengan alat 

praktikum 

    

  4. Keramahan dalam pelayanan     

  5. Kemampuan berkomunikasi dengan mahasiswa     
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  6. Alat praktikum yang ada menunjang proses belajar mengajar     

  7. Alat praktikum tersusun rapa dan menarik sesuai dengan bidang 

keilmuan 

    

 

Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa secara total sampling. Metode yang digunakan adalah 

memanfaatkan pendaftaran online ketika mahasiswa mendaftar ulang. Sebelum mengisi Kartu 

Rencana Studi (KRS) mahasiswa diwajibkan untuk terlebih dahulu mengisi angket. Apabila tidak 

dilakukan, maka pengisian KRS tidak dapat dilakukan.Oleh karena itu praktis semua mahasiswa 

aktif STIK Muhammadiyah mulai semester 2 akan mengisi angket untuk mengukur 

kepuasannya, baik terhadap layanan akademik maupun kemahasiswaan. 
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Uraikan hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa menggunakan instrumen 

tersebut. 

Hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa menggunakan instrumen dilaporkan 

secara komprehensif, meliputi aspek-aspek evaluasi institusi (Dosen, Sub. Bagian 

Akademik, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Sarana dan Prasarana, Unit Sistem 

Informasi, Perpustakaan, Laboratorium Keperawatan, dan Bagian Keamanan). Evaluasi 

Civitas Akademik (Dosen dan Staf). Proses pengambilan data dilakukan secara terintegrasi 

dengan pengisian Kartu Rencana Studi setiap semester. 

 

Metode pengumpulan dan analisis data 

Metode pengumpulan data menggunakan cara survei kepada seluruh mahasiswa. Hal ini 

dipastikan karena disyaratkan bagi mahasiswa yang akan registrasi akademik (mengisi 

KRS) pada setiap semester. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara 

deskriptif kuantitatif. 

 

Survei kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek pelayanan STIK Muhammadiyah 

Dari pengukuran terhadap tingkat kepuasan mahasiswa yang dilakukan setiap tahun 

masing-masing diperoleh dua data untuk setiap semester, yakni semester gasal dan 

semester genap. Hasil dari kedua semester itulah yang kemudian dirata-ratakan dan 

ditampilkan sebagai data tahunan.  

 

 

Uraikan jenis layanan non-akademik yang diberikan kepada mahasiswa dalam tiga 

tahun terakhir. Jelaskan bentuk layanan yang diberikan beserta uraian pelaksanaan 

dan hasilnya. Layanan non-akademik dapat berupa kegiatan penyediaan layanan 

pengembangan penalaran, bimbingan & konseling, pengembangan minat & bakat, 

pengembangan softskills, pemberian beasiswa, dan bentuk layanan lainnya. 

 

No. 

Jenis 

Pelayanan 

kepada 

Mahasiswa 

Uraian Kegiatan 
Frekuensi 

Pelaksanaan 

Jumlah 

Mahasiswa 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Bimbingan 

dan 

konseling 

a. Bimbingan mahasiswa 

dilakukan oleh masing-

masing Dosen.  Setiap 

mahasiswa dan dosen 

minimal 3 kali 

tatap 

muka/smt 

tergantung 

Per dosen PA 
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memiliki buku bimbingan. 

Hasilnya permasalahan 

mahasiswa terdeteksi 

secara dini dan mudah 

diatasi 

b. Konseling pada mahasiswa 

dilakukan oleh tenaga 

profesional Psikolog 

c. Memberikan pelayanan dan 

bimbingan kepada 

mahasiswa dalam 

mengerjakan praktek 

lapangan sesuai dengan 

program studi (PKL, PBL) 

d. Membimbing dan 

mengarahkan mahasiswa 

dalam mengerjakan tugas 

akhir (skripsi), dengan rata-

rata pembimbingan 

sebanyak minimal 8 kali. 

 

masalah yang 

dihadapi 

 

 

 

Setiap tahun 

 

 

Setiap tahun 

 

 

 

 

 

10 

Mahasiswa 

 

4 Mahasiswa 

2 Minat dan 

bakat 

(ekstra 

kurikuler) 

a. Menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa  dalam 

bidang seni suara dengan 

membentuk wadah STIK 

Muhammadiyah Choir di 

bawah pembinaan bidang 

kemahasiswaan  

b. Menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa  dalam 

bidang olah raga seperti 

futsal, bulu tangkis, tapak 

suci dan volley ball di 

bawah pembinaan bidang 

kemahasiswaan 

c. Menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa  dalam 

ilmiah dengan membentuk 

komunitas ilmiah di bawah 

pembinaan bidang 

kemahasiswaan. 

Setiap 

semester 

 

 

 

 

Setiap 

semester 

 

 

 

 

Setiap 

semester 

40 

Mahasiswa 

 

 

 

 

15-20 

Mahasiswa 

per 

ekstrakurikul

er 

 

15 

Mahasiswa 

 

 

 

30 

Mahasiswa 
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d. Menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa  dalam 

berbahasa Inggris ilmiah 

dengan membentuk 

“Student English 

Club”(SECUB) 

e. Menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa  dalam 

bidang kepemimpinan 

dengan membentuk BEM  

dan HIMA 

f. Menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa  dalam 

bidang kepemimpinan 

dengan membentuk LMT 

(leadership Management 

Training) 

g. Menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa  dalam 

bidang kepemimpinan 

dengan membentuk DAD 

(Darul Arqam Dasar) 

h. Menyalurkan minat dan 

bakat mahasiswa  dalam 

bidang kepemimpinan 

dengan membentuk DAM 

(Darul Arqam Madya) untuk 

seluruh ketua dan wakil 

organisasi mahasiswa 

 

 

60 

Mahasiswa  

 

 

60 

Mahasiswa 

 

 

 

Seluruh 

Mahasiswa 

3 Pembinaan 

soft skills 

1. Pembinaan soft skills dasar 

secara khusus diberikan kepada 

setiap mahasiswa baru semester 

pertama diluar jadwal 

perkuliahan secara terstruktur 

oleh pusat Studi Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. Melalui 

kegiatan Kuliah Diniyah. 

Pembinaan lanjutan dilakukan 

secara terintegrasi dalam 

kegiatan belajar mengajar baik 

Setiap 

Semester 

Genap 

Seluruh 

mahasiswa 

kecuali 

nasrani 
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diskusi kelompok, praktikum 

dan perkuliahan. Hasilnya 

bahwa setiap calon   lulusan 

ditunjukkan dengan sertifikat 

baca tulis Al-Qur’an (BTQ) dan 

ibadah mahdoh. 

2.  Mengadakan kegiatan Darul 

Arqam Dasar (DAD) sebagai 

media mempersiapkan kader. 

3.  Pengembang soft skill di tingkat 

prodi dengan pengembangan  

kepemimpinan di tingkat lokal 

yaitu Himpunan Mahasiswa 

(HIMA) D3 dan Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) serta Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah 

(IMM) STIK Muhammadiyah 

Pontianak berupa pelatihan 

Kepemimpinan dasar dan lanjut. 

4 Beasiswa 1. Beasiswa  DIKTI melalui 

kopertis (PPA & BBM), Institusi 

(Mahasiswa Berprestasi dari 

Prodi ) beasiswa berupa 

bantuan penyelesaian studi.  

Adapun syarat-syarat khusus 

mahasiswa yang berhak 

menerima beasiswa sesuai 

dengan permintaan lembaga 

pemberi beasiswa. Semua 

mahasiswa berhak 

mengajukan beasiswa, namun 

ada seleksi dari Prodi 

mengenai mahasiswa yang 

berhak menerima beasiswa. 

2. Beasiswa dari STIK 

Setiap Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap Tahun 

6-10 

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Mahasiswa  

5 Kesehatan Mahasiswa berhak berobat ke klinik 

Kitamura Muhammadiyah secara 

gratis dengan menunjukkan KTM. 

Hasilnya mahasiswa mendapat 

Setiap 

semester 

Seluruh 

Mahasiswa 
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pertolongan pertama saat 

mendapatkan masalah kesehatan. 

Uraikan pencapaian prestasi mahasiswa dibidang  akademikdan non akademik, antara lain 

prestasi dalam penelitian dan lomba karya ilmiah, PkM, olahraga, dan seni dalam tiga tahun 

terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No Nama Kegiatan 
Tahun  

Penyelenggaraan 

Tingkat * 
Prestasi yang 

Dicapai 

Propinsi / 

Wilayah 
Nasional 

Interna- 

sional 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Teather 19th 

Milad STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 2011 

2011 V     

Juara I 

2 Poltekes Futsal 

Cup III Tahun 

2012 

2012 V     

Juara I 

3 National 

University 

English Debate 

Championship 

Se-PTS 9-10 

April 2012 

2012   V   

Juara II 

4 Lomba cerdas 

cermat antar 

kampus 

kesehatan dalam 

rangka Milad 

STIK tahun 2012 

2012 V     

Juara IV 

5 Putri pariwisata 

Kubu Raya 2012 

2012 V     Lima besar 

6 Pekan Budaya 

Nasional 2012 

Yogyakarta 

2012   V   Bintang 

tamu 

7 Penulisan essay 

HPEQ 

Kemendikbud 

2012 

2012 V     Juara I 
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8 Lomba cerdas 

cermat milad 

STIK ke-21  

2013 V     

Juara III 

9 Bulu Tangkis 

Dewasa anatr 

AUM dan 

ORTOM 

Muhammadiyah 

Kalbar 2013 

2013 V     

Juara I 

10 Pemilihan putra 

putri STIK dalam 

rangka Milad 

STIK tahun 2013 

2013 V     

Juara II 

Putra 

11 Pemilihan Duta  

Putra HUT PPNI 

Ke- 28 tahun 

2013 

2013 V     Juara III 

12 Pemilhan Duta  

Putri HUT PPNI 

Ke- 28 tahun 

2013 

2013 V     Juara II dan 

III 

13 INSF 

(Internasional 

Nursing Student 

Forum) Khon 

Kaen University, 

Thailand,  10-12 

Mei 2013 

2013   V   Best Oral 

INSF IV 

14 Duta Genre 

2013 

2013 V     Runner up 

II 

15 Pekan Budaya 

Dayak Nasional, 

Jakarta 2013 

2013   V   Bintang 

tamu 

16 International 

Nursing 

Conference, 

Pontianak, 2013 

2013     V Best Poster 

I 

17 Lomba cerdas 

cermat antar 

kelas dalam 

rangka milad 

2014 V     

Juara III 
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BEM tahun 2014 

18 Bulu tangkis 

antar amal 

usaha 

Muhammadiyah 

se-Kota 

Pontianak 2014 

2014 V     

Juara II 

19 Lomba berbalas 

pantun “Pekan 

Genre” BKKBN 

2014 

2014   V   

Juara III 

20 Lomba Tilawatil 

Qur’an dalam 

rangka 

peringatan 1 

Muharram 1436 

H tahun 2014 

2014 V     

Juara II 

21 Liga futsal 

kesehatan 

Meister 

Production 2014 

2014 V     

Juara IV 

22 Lomba Ilmu 

Tajwid, dalam 

rangka 

Peringatan 1 

Muharram 1436 

H tahun 2014 

2014 V     

Juara I 

23 Lomba Pidato 

dalam rangka 

peringatan 1 

Muharram 1436 

H tahun 2014 

2014 V     

Juara I 

24 English Debate 

Nervaganza 

ILMIKI Wilayah 

VII 2014 di 

STIKes Sari 

Mulya 

2014   V   

Juara II 
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Banjarmasin 

25 Volly Ball Putra 

Milad 

Muhammadiyah 

ke-105 

Kalimantan 

Barat tahun 

2014 V     

Juara I 

26 Festival 

pemilihan 

Bujang Dare 

kota Pontianak 

2014 dalam 

rangka hari jadi 

Kota Pontianak 

ke 243 tahun 

2014 

2014 V     

Finalis 

27 Pemilihan Putra 

Putri STIK dalam 

rangka milad 

STIK ke-22 2014 

2014 V     

Juara I Putri 

28 Milad ke-22 

STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak, liga 

badminton amal 

usaha 

Muhammadiyah 

tahun 2014 

2014 V     

Juara III 

29 Lomba dakwah 

dalam rangka 

milad STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak yang 

ke-22 tahun 

2014 

2014 V     

Juara II 

Putri 

30 Lomba bulu 

tangkis milad 

STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak yang 

2014 V     

Juara III 
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ke-22 tahun 

2014 

31 International 

Nursing Student 

Forum (INSF) ke 

5 STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak, 2014 

2014     V Best Poster 

III 

32 International 

Nursing Student 

Forum (INSF) ke 

5 STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak, 2014 

2014     V Best Oral 

INSF V 

33 FK Untan Futsal 

Cup Universitas 

Tanjungpura 

Pontianak, 2014 

2014 V     
Juara 1 FK 

Untan 

Futsal Cup 

34 Kesling Voli Cup 

II Poltekes 

Kemenkes 

Pontianak, 2014 

2014 V     
Juara 1 

Kesling Voli 

Cup II 

35 Kesling Voli Cup 

II Poltekes 

Kemenkes 

Pontianak, 2014 

2014 V     
Juara 2 

Kesling Voli 

Cup II 

36 FK Untan 

Badminton Cup 

Universitas 

Tanjungpura 

Pontianak, 

2014 V     
Juara 2 FK 

Untan 

Badminton 

Cup 

37 Debat Bahasa 

Inggris Ners 

Vaganza ILMIKI 

VII Banjarmasin 

Kalimantan 

Selatan, 2014 

2014   V   

Juara 2 

Debat 

Bahasa 

Inggris 

38 Committee 

International 

2015     V 
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Nursing Student 

Forum, 

Implication of 

MDG’S 2015 in 

to Nursing 

Practice 

39 Youth Speech 

Competition 

2015 tingkat 

mahasiswa/umu

m se-Kota 

Pontianak 

dalam rangka 

memeriahkan 

hari jadi Kota 

Pontianak ke 

244 dan hari 

sumpah 

pemuda ke-87 

tahun 2015 

2015 V     

Favorit 

40 Finalis Duta 

Genre 2015 

2015   V   
10 besar 

41 Invitasi Bola 

Volly Dies 

Natalis ke-32 

Asrama 

Mahasiswa 

UNTAN 

2015 V     

Juara III 

42 Bujang Dare 

Pontianak 

periode 

2016/2017 

2016 V   

Juara I 

43 Lanceng Praben 

Kuburaya 

2016 V   Juara I 

Photogenic 

44 Putri Pariwisata 

Kuburaya 

2016 V   Juara I Putri 

Intelegensi 

45 Duta HIV-AIDS 

Kalimantan 

Barat 

2017 V   Juara 1 

Kategori 

Putra 
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46 Putra Putri 

Pariwisata Kubu 

Raya 

 

2018 

V   Juara 1 

Putra 

Intelegensi 

47 Duta Lanceng 

Praben 

Kalimantan 

Barat 

2018 V   
Runner up 

2 Kategori 

Putri 

Jumlah NA= 35 NB

=8 

NC=4  
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Catatan: *) Beri tanda pada kolom yang sesuai 

Uraikan upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam 

bidang akademik dan non-akademik, antara lain prestasi dalam penelitian dan lomba 

karya ilmiah, PkM, olahraga, dan seni. 

Upaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) bimbingan peningkatan prestasi, 2) penyediaan 

dana, dan 3) pemberian kesempatan untuk berpartisipasi. 

1. Bimbingan peningkatan prestasi 

Bimbingan peningkatan prestasi bidang akademik dilakukan dengan berbagai macam bentuk: 

1) Bidang akademik: dengan mengadakan kegiatan pelatihan penelitian dalam rangka 

mempersiapkan kelompok mahasiswa yang ikut serta dalam program Pembinaan 

Kreativitas Mahasiswa (PKM). 

2) Kegiatan pelatihan penggunaan laboratorium, pelatihan kegiatan penelitian selain 

PKM, kegiatan pelatihan menulis karya ilmiah, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan 

yang terkait dengan bidang Al Islam Kemuhammadiyahan. 

3) Bidang non akademik: Dalam bidang ini pembinaan dilakukan oleh Lembaga 

Kemahasiswaan khususnya di Unit Kegiatan Mahasiswa. Pembinaan dilakukan oleh 

dosen atau pakar yang diundang sebagai fasilitator. Misalnya UKM kesenian, 

pembinaan untuk STIK Muhammadiyah Choir dilakukan oleh pelatih khusus bidang 

paduan suara, penyelenggaraan pemilihan putra putri STIK Muhammadiyah 

Pontianak. 

4) Latihan kepemimpinan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan dan juga oleh 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) misalnya kegiatan Darul Arqom Dasar, 

Menengah, dan Tinggi.  

Untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik 

terprogram dengan baik, dan dibuat kalender kegiatan kemahasiswaan (tabel 3.6) 

yang telah dilaksanakan dalam setiap tahun. 

 

Tabel 3.6. Kalender Kegiatan Kemahasiswaan STIK Muhammadiyah 

JENIS KEGIATAN WAKTU (BULAN) 

I. PENALARAN & KEILMUAN  

1. Pelatihan dan Bekam HIMA D3 17 Mei 2017 

2. Dialog pendidikan IMM 17 Mei 2017 

3. Rakornas BEM PTM Se-Indonesia 28-30 Nov 2016 

4. Pemberian materi dan simulasi Emergency Tim 3 Des 2016-25 Feb 2017 

5. Nursing Camp ILMIKI 28 Okt-1 Nov 2016 

6. Pelatihan Bekam HIMA S1 10 Des 2016 

7. Pelatihan Khitan HIMA S1 11 Des 2016 

8. Lokarnas  

9. Silatwil BEM PTM Zona 2 Kalimantan 2017 16-18 Feb 2016 
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10. Munas BEM SI Ke X tahun 2017 23-29 Jan 2017 

11. SARDA II Forum Koordinasi BEM Se-Kalbar 28-30 Okt 2016 

12. Mubes BEM  13-15 Okt 2017 

II. PELATIHAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANG-AN DIRI 

(KARAKTER) 

 

1. Leadership Management Training (LMT) 25-28 Feb 2017 

2. Darul Arqam Dasar (DAD) 9-12 Des 2016 

3. Darul Arqam Madya (DAM) 21-23 Okt 2016 

4. Latihan Instruktur Dasar (LID) 27 Okt-4 Nov 2016 

5. Explore Organization HIMA S1 9-11 Des 2016 

6. LKMM ILMIKI Makasar Oktober 2016 

7. Exsplore Organisasi HIMA S1 10-13 Februari 2018 

8. Pelatihan Bekam 30 September 2017 

9. Leadership Management Training 2018 5-7 Februari 2018 

III. PEMBINAAN, PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG MINAT 

DAN BAKAT 

 

1. S2TC (SECUB) Story Telling Competition) 22-24 Februari 2018 

2. EMT Road to School 8-9 April 2017 

3. Tapak Suci Regional Championship of STIK Open Cup 

2017 

18-21 Mei 2017 

4. Milad IMM ke-54 01-29 April 2018 

IV. PEMBINAAN, PELAKSANAAN BIDANG KESEJAHTERAAN  

1. Upgrading BEM 19-25 Feb 2017 

2. Nurse preceptorship Desember 2016 

3. IND berbagi 25 Mei 2017 

4. HIMA CARE & ILMIKI Berbagi 2 Juni 2018 

V. KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN  MAHASISWA BARU 

(PMB) 

 

1. PKKMB 21-23 Agustus 2017 

2. See Take and Apply (STA) 4 Des 2016-5 Feb 2017 

3. Mentoring HIMA S1 4 Des 2016-5 Feb 2017 

4. Kegiatan Persahabatan HIMA  D3 (KETAN HIMA) 4 Des 2016-5 Feb 2017 
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5. Darul Arqam Dasar IMM (DAD IMM)  

2. Penyediaan Dana  

Dalam RAPB STIK Muhammadiyah telah dialokasikan dana untuk kegiatan kemahasiswaan. 

Misalnya untuk kegiatan PKM disiapkan dana stimulan untuk pembuatan proposal. 

Sedangkan kegiatan kemahasiswaan lainnya disediakan dan sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing. Setiap kegiatan dalam bentuk kompetisi, STIK Muhammadiyah 

memfasilitasi tim yang akan mengikuti kompetisi untuk mencari sponsor. Sejumlah 

prestasi pada butir (3.1.11) sebagian didanai oleh STIK Muhammadiyah, sebagian lagi oleh 

sponsor atau lembaga lain. Pada tahun 2014-2016, dana yang disediakan untuk kegiatan 

kemahasiswaan yang bersumber dari RAB STIK Muhammadiyah sebesar Rp. 

3.670.935.000,- 

3. Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram 

STIK Muhammadiyah sangat mengakomodasi partisipasi mahasiswa dalam berbagai 

kegiatan, akademik maupun non-akademik. Pimpinan memberikan dispensasi khusus 

bagi mahasiswa yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, apalagi yang membawa 

nama almamater. Berikut beberapa kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa STIK 

Muhammadiyah. 

a. SARDA 

b. Darul Arqam Madya 

c. Rakornas BEM PTM Se-Indonesia 

d. Nursing Camp ILMIKI 

e. Silatwil BEM PTM Zona 2 Kalimantan 2017 

f. Munas BEM SI Ke X tahun 2017 

g. LKMM ILMIKI 

h. Latihan Instruktur Dasar 

 

Uraikan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan 

lulusan yang mencakup: (1)penyebaran informasi kerja, (2)penyelenggaraan bursa 

kerja, (3) perencanaan karir, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan 

kerja. 

Program layanan  bimbingan karir  dilakukan dibawah koordinasi dari pusat Karir STIK 

Muhammadiyah Pontianak dengan SK Ketua No. 40/II.1.AU/SK/F/IV/2017.Adapun  program 

layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan mencakup: 

1. Penyebaran informasi kerja 

Program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa di fasilitasi di Pusat 

Karir dengan mengupload informasi-informasi peluang kerja di website 

http://www.puska.stikmuhptk.ac.id, dan http://www.jobfair.stikmuhptk.ac.id 

Selain itu Pusat karir bekerja sama dengan Unit kerja sama dan Hubungan Internasional 

(HI) menyebarkan informasi-informasi pekerjaan, dan kerjasama untuk peluang kerja yang 

ditempatkan didalam dan diluar negeri pada grup “Whats Up Lowker Alumni”, dan 

Facebook. 

2. Penyelenggaraan bursa kerja 

Layanan program penyelenggaraan bursa kerja dilakukan secara online melalui 

websitehttp://www.jobfairstikmuhptk.ac.id. Saat ini pusat karir di STIK Muhammadiyah 

http://www.puska.stikmuhptk.ac.id/
http://www.jobfair.stikmuhptk.ac.id/
http://www.jobfairstikmuhptk.ac.id/
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Pontianak sedang merancang jobfair on site. 

3. Perencanaan karier 

Dalam layanan perencanaan karir mahasiswa dan alumni tidak dilakukan secara khusus. 

Program unggulan di STIK berupa Perawatan Luka, terkait dengan keunggulan lulusan, STIK 

Muhammadiyah membekali mahasiswa dengan memasukkan muatan institusi mata kuliah 

Perawatan luka, selain itu juga STIK Muhammadiyah secara reguler menyelenggarakan 

pelatihan luka yang ditujukan bagi alumni untuk penguatan kompetensi perawat di bidang 

luka yang bersertifikat. 

4. Pelatihan melamar kerja 

Pelatihan melamar kerja dilakukan secara reguler untuk mahasiswa semester akhir dan 

alumni. Kegiatan dilaksanakan 2 kali dalam setahun, menjelang semester akhir dan pada 

saat akan diwisuda. Pelaksanaan pelatihan membahas beberapa materi yang akan 

menunjang upaya dalam melamar pekerjaan, seperti cara menuliskan surat lamaran, teknik 

dan strategi interview dan tim work. 

5. Layanan penempatan kerja 

Dalam perencanaan pelayanan penempatan kerja, STIK bekerja sama dengan lembaga 

penyalur tenaga kerja sesuai dengan minat alumni dan calon alumni. STIK akan 

memfasilitasi proses yang dibutuhkan untuk keperluan alumni. 

 

 

Uraikan kebijakan perguruan tinggi terkait  dengan  studi  pelacakan  baik  dari 

lulusan maupun dari pengguna lulusan, berikut keberadaan pedoman. Informasi 

mencakup: (1) kebijakan dan strategi, (2) instrumen, (3) monitoring dan evaluasi, dan 

(4) tindaklanjut. 

 

STIK Muhammadiyah Pontianak telah memiliki manual prosedur tracer study  dan 

dokumen instruksi kerja tentang tracer study. Proses pelacakan dan perekaman data 

lulusan ners menggunakan format kuesioner online tracer study, dilakukan 2 tahun 

setelah kelulusan dan saat alumni akan melakukan legalisir ijazah dan transkrip. Alumni 

melakukan pengisian melalui website www.stikmuhptk.ac.id. Hasil pengisian kuesioner 

ditabulasi dan dianalisis serta didokumentasikan oleh tenaga IT untuk dilaporkan pada 

Kaprodi sebagai bahan perbaikan mutu prodi keperawatan. 

Proses pelacakan lulusan ners dilakukan 2 tahun setelah kelulusan dan saat alumni akan 

melakukan legalisir ijazah dan transkrip. Pelacakan melalui online 

http://tracerstudy.stikmuhptk.ac.id/ 

 

a. Kebijakan dan strategi 

Kebijakan tracer studi berdasarkan surat keputusan ketua no. 

098A/II.1.AU/Kep/F/VIII/2015 tentang pelaksanaan tracer studi bagi lulusan STIK 

Muhammaiyadah. Strategi pelaksanaan dilakukan secara manual maupun online. 

Tracer studi manual dilakukan onsite saat kunjungan alumni ke STIK 

Muhammadiyah. Sedangkan kuesioner online  yang telah ditetapkan oleh dikti 

http://www.stikmuhptk.ac.id/
http://tracerstudy.stikmuhptk.ac.id/
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dengan memanfaatkan teknologi informasi media internet dengan menggunakan 

google form untuk mempermudah pelacakan alumni melalui kuesioner online 

b. Instrumen 

Instrumen tracer studi mengacu pada kuesioner yang ditetapkan oleh dikti yang 

telah terstandarisasi, kuesioner secara online sebanyak 3 halaman sedangkan 

kuesioner manual sebanyak 7 halaman. Kuesioner manual berikutnya akan 

dipindahkan ke database online untuk diproses analisis hasilnya. Adapun struktur 

kuesioner online terdiri dari karakteristik sosiobiografi, pendidikan dan pekerjaan 

sebelum kuliah, keterkaitan antara pendidikan dan pekerjaan, keterkaitan antara 

kompetensi pendidikan dan pekerjaan dan beebrapa pengembangan pertanyaan 

lainnya. Tools yang digunakan untuk mengisi berupa multiple choice, checkbox 

list, texbox, longtexbox dan listbox number.  

c. Monitoring dan evaluasi 

Pelaksanaan monitoring untuk pelaksanaan tracer studi dilakukan pada semester 

genap setiap tahunnya untuk lulusan 2 tahun yang lalu. Selain itu evaluasi 

pencapaian pelaksanaan tracer studi dilakukan pada saat rapat kerja dan rapat 

evaluasi tim  internal tracer studi. 

d. Tindak lanjut.Evaluasi pelaksanaan tracer studi ditindaklanjuti dengan pelaporan 

secara berkala ke dikti dan melaksanakan program-program yang sudah 

direncanakan. 
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Tuliskan data jumlah lulusan yang memberikan respons terhadap studi pelacakan lulusan pada saat TS 

sampai dengan TS-4, dengan mengikuti format tabel berikut ini. 

 

No. Tahun Jumlah Lulusan Jumlah Lulusan yang Memberi Respon 

(1) (2) (3) (4) 

1 TS-4   

2 TS-3   

3 TS-2 332 224 

4 TS-1 220 120 

5 TS 175 137 

Jumlah   

 

Uraikan pelaksanaan studi pelacakan lulusan, hasil evaluasi dalam lima tahun terakhir, dan tindak lanjut 

dari evaluasi terhadap peningkatan mutu lulusan. 

Mekanisme studi pelacakan dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan pertemuandengan pimpinan 

institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang mempekerjakan lulusan prodi Diploma dan Ners. 

Kepada para pimpinan institusi tersebut dimintakan penilaiannya untuk memberikan opini terkait dengan 

integritas (etika, moral, dan legal), keahlian berdasarkan bidang ilmu (komunikasi efektif, keterampilan 

klinik, pengelolaan dalam asuhan/ layanan kesehatan, mengutamakan keselamatan pasien bagi yang 

bekerja di institusi pelayanan kesehatan), penggunaan teknologi informasi, kerjasama tim dan 

pengembangan diri. 

Perbaikan proses pembelajaran dengan melakukan review kurikulum, mata kuliah, bahan ajar dan 

metode pengajaran secara berkala. 

 

 

HimpunanAlumni.Beritanda padakolomyangsesuaiuntukmenunjukkan keberadaan himpunan alumni di 

tingkat perguruantinggi. 

Lulusan memiliki himpunan alumni, dengan namaHASTIK 

 Lulusan tidak memiliki himpunanalumni 

 

Jika memiliki himpunan alumni, uraikan aktivitas dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk kemajuan 

perguruan tinggi dalam kegiatanakademik dannon-

akademik,meliputisumbangandana,sumbanganfasilitas,keterlibatan dalam kegiatan perguruan tinggi, 

pengembangan jejaring, dan penyediaan fasilitas. 

 

Keberadaan himpunan alumni dan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan 

non akademik, antara lain:buat dalam bentuk tabel 

 

1. Sumbangan fasilitas 

Fasilitas yang diberikan alumni berupa sumbangan buku ajar, proyektor dan ampliphier portable.  

2. Keterlibatan dalam kegiatan akademik  

Kegiatan akademik alumni terlibat didalam proses pembelajaran di tahap akademik dan tahap profesi 

dalam bentuk sebagai dosen tamu dan perseptor klinik.Alumni terlibat didalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat seperti; menjalin kerjasama dengan institusi dalam kegiatan bakti sosial seperti 

sunatan massal, pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan. 

3. Pengembangan jejaring dengan membantu proses promosi penerimaan mahasiswa baru di tempat kerja 

dan asal tempat tinggal alumni. Alumni juga memberikan informasi tentang lowongan kerja di tempat 

kerja alumni melalui lowongan kerja alumni 
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4. Penyediaan volunteer 

Alumni juga membantu memfasilitasi pelaksanaan MoU di tempat alumni bekerja, memberikan 

informasi. 

 

 

 

 

 

E. SUMBER DAYA  MANUSIA 

Uraikan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, 

pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu 

penyelenggaraan program akademik. Uraikan pula sistem remunerasi, penghargaan, dan sanksi, termasuk 

informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya. 

 

Sistem tata kelola sumber daya manusia di STIK Muhammadiyah Pontianak mengacu pada Peraturan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi, Pedoman Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, 

Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pelaksanaannya diturunkan melalui Renstra STIK Muhammadiyah Pontianak SK 

nomor, Peraturan Pokok Kepegawaian STIK Muhammadiyah Pontianak SK Ketua nomor 322/II.1.AU/SK/D/IV/2009 

dan Peraturan Displin Pegawai STIK Muhammadiyah Pontianak dengan SK nomor 02/BPH-STIKM/TAHUN 2009 dan 

SK Ketua nomor 260/II.1.AU/B/XI/2010, SK Ketua nomor 04A/II.1.AU/F/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang 

pengembangan karir SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan, SK nomor     pedoman penilaian kinerja Dosen dan 

Tenaga Kependidikan, dan SK nomor      sistem penilaian berbasis kinerja. 

 

Proses pengelolaan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan di STIK Muhammadiyah Pontianak meliputi: 

1) Perencanaan 

Tahap ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki 

beberapa dokumen menggambarkan kebutuhan dan rencana pengembangan SDM dengan membuat pemetaan 

SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melihat rasio Dosen dan Mahasiswa, serta rencana pengembangan 

kualitas SDM.  

Perencanaan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pada jenjang 

pendidikan, jabatan fungsional, masa kerja, dan tingkat kebutuhan. Berdasarkan tingkat kebutuhan maka 

penerimaan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan di STIK Muhammadiyah Pontianak dalam 3 tahun terakhir pada 

tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.1. Penerimaan Dosen 

 

Program Studi 2015 2016 2017 

Ners 1 0 1 

D III Keperawatan 1 0 0 

Total 2 0 1 

 

 

Tabel 4.2. Penerimaan Tenaga Kependidikan  

 

Bagian/Pusat/Unit 2015 2016 2017 

PPM 1 0 0 

Perpustakaan 0 1 0 

Laboratorium Mini 

Hospital 

1 0 2 
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Security  0 0 3 

Perlengkapan  0 0 1 

Total 2 1 6 

 

 

2) Rekruitmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Dosen dan Tenaga Kependidikan di STIK Muhammadiyah Pontianak direkrut dan diseleksi menggunakan 

mekanisme yang berlaku di STIK Muhammadiyah Pontianak. Mekanisme dan proses rekruitmen, pengembangan, 

retensi dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Peraturan Pokok Kepegawaian STIK 

Muhammadiyah PontianakSK Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak Nomor :322/II.1.AU/SK/D/IV/2009 dan SK 

Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak Nomor : 610/II.1.AU/SK/D/IX/2009 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan 

Penerimaan Pegawai yang diimplementasikan diseluruh bagian/pusat/unit yang ada di STIK Muhammadiyah 

Pontianak.  

 

 

 

Berikut dijelaskan mekanisme yang berjalan di STIK Muhammadiyah Pontianak: 

a. Sistem rekruitmen dilakukan dengan memperhatikan beban kerja, rasio, dan jenis atau bidang pekerjaan yang 

dibutuhkan serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran dana. Sistem rekruitmen SDM di STIK 

Muhammadiyah Pontianak terdiri dari rekruitmen untuk tenaga tetap Persyarikatan Muhammadiyah (Dosen dan 

Tenaga Kependidikan), serta tenaga kontrak STIK Muhammadiyah Pontianak. Rekruitmen Dosen dan Tenaga 

Kependidikan di STIK Muhammadiyah Pontianak dilakukan secara terbuka dengan cara mempromosikan melalui 

website STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Sistem rekruitmen pegawai tetap di STIK Muhammadiyah Pontianak dilakukan melalui tahapan mekanisme dan 

proses rekruitmen dan seleksi sesuai petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pegawai. 

Mekanisme dan proses rekruitmen dan seleksi  Dosen Tetap dan Kontrak sebagai berikut: 

1) Ada surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak 

2) Ada kebutuhan Dosen tetap ditiap program studi berdasarkan rasio dosen  

    dengan mahasiswa tiap prodi 

3) Seleksi calon Dosen 

(a) Ada surat lamaran kepada Ketua 

(b) Ada kebutuhan Dosen dari tiap progam studi 

(c) Berpendidikan minimal magister (S2/Spesialis) dan Doktor (S3). 

(d)Materi seleksi terdiri dari seleksi berkas/curriculum vitae, tes tulis sesuai kompetensi, tes wawancara, 

praktik mengajar sesuai dengan kompetensi mata kuliah, mengaji dan pengetahuan terkait Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

(e) Rapat pleno oleh tim seleksi (Wakil Ketua II, Kepala Bagian Kepegawaian, perwakilan BPH, Ketua Pusat 

AIK, dan Ketua Program Studi). 

(f) Hasil seleksi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua. 

 

b. Mekanisme dan proses rekruitmen dan seleksi Dosen Tidak Tetap sebagai berikut: 

1) Ada surat lamaran kepada Ketua 

2) Ada kebutuhan Dosen dari tiap progam studi 

3) Berpendidikan minimal magister (S2/Spesialis) atau praktisi minimal 2 tahun. 

4) Proses seleksi meliputi seleksi berkas/curriculum vitae yang dilakukan oleh Wakil Ketua Bidang NonAkademik  

(5) Hasil seleksi ditetapkan dengan SK mengajar dari Ketua 

 

c. Mekanisme dan proses rekrutmen dan seleksi Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagai berikut: 

1) Ada surat lamaran kepada Ketua 

2) Ada kebutuhan Tenaga Kependidikan pada tiap bagian/pusat/unit 

3) Berpendidikan minimal SMA atau sederajat 

4) Perekrutan melalui proses seleksi materi terdiri atas berkas/curriculum vitae,  mengajidan pengetahuan Al 

Islam dan  Kemuhammadiyahan, serta tes wawancara. 
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5)Hasil seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua 

 

d. Penetapan Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap akan memperoleh Surat Keputusan (SK) pengangkatan 

tenaga tetap yang dikeluarkan oleh Badan Pembina Harian (BPH) STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

3. Orientasi dan Penempatan Pegawai  

 

Orientasi Dosen dan Tenaga Kependidikan: 

1) Setiap Dosen atau Tenaga Kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi akan menjalankan 

masa orientasi selama minimal 6 bulan. 

2) Setelah menjalani masa orientasi pada akhir bulan ke 6, dosen yang bersangkutan dinilai dengan format 

penilaian evaluasi kinerja dosen dan selanjutnya diajukan ke Badan Pembina Harian (BPH) STIK 

Muhammadiyah Pontianak untuk diangkat menjadi tenaga Kependidikan (Dosen) tetap STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

3) Penempatan posisi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan selama masa orientasi berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua. 

 

Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan: 

1) Setiap Dosen atau Tenaga Kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi akan ditempatkan 

sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing program studi atau bagian/pusat/unit kerja yang 

mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi, kompetensi, dan keahlian SDM tersebut. 

2) Penempatan Dosen atau Tenaga Kependidikan tetap dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua. 

 

 

Distribusi Tenaga Kependidikan terpetakan berdasarkan golongan dan jabatan struktural sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.3. Tenaga Kependidikan berdasarkan Golongan dan Jabatan Struktural 

 

No.  Pangkat/Golongan Jumlah  

1 Pengatur Muda / II A 0 

2 Pengatur Muda Tingkat I / II B 2 

3 Pengatur / II C 5 

4 Pengatur Tingkat I / II D 2 

5 Penata Muda / III A 5 

6 Penata Muda Tingkat I / III B 2 

7 Penata / III C 3 

8 Penata Tingkat I / III D 1 

9 Pembina / IV A 1 

10 Pembina Tingkat I / IV B 0 

 Total  21 

 

Tabel 4.4. Jabatan Struktural Tenaga Kependidikan 

 

No.  Jabatan Struktural  Jumlah  

1 Kepala Bagian  5 

2 Kepala Pusat 6 

3 Kepala Unit 3 

 Total  14 

 

4. Pengembangan Karir 

Mekanisme yang digunakan STIK Muhammadiyah Pontianak dalam menata pengembangan karier pegawai 

dibedakan antarakarier Dosen dan karier Tenaga Kependidikan. 
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a. Mekanisme pengembangan karier Dosen: 

    1)  Pengembangan diri melalui pendidikan formal maupun non formal 

    2)  Pengembangan Dosen meliputi pengembangan profesi dan karir. 

    3)  Pengembangan kompetensi dan profesi Dosen meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi  

profesi, kompetensi kepribadian, dan  kompetensi sosial 

 4) Pengembangan karir Dosen dilakukan melalui tugas belajar, ijin belajar, penugasan mengikuti 

pelatihan/workshop/lokakarya, penugasan mengikuti seminar/temu ilmiah, berbagai kegiatan akademik 

lain dan keprofesian, kenaikan pangkat/golongan, serta promosi jabatan struktural. 

5)Peningkatan karir Dosen dilakukan dalam bentuk pemberian rekomendasi dan beasiswa/bantuan biaya 

pendidikan. 

 

b. Mekanisme pengembangan karier Tenaga Kependidikan: 

 1)  Ada kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui   Pendidikan formal maupun non 

formal 

 2)Pengembangan karir Tenaga Kependidikan dilakukan melaluitugas belajar, ijin belajar, penugasan 

mengikuti pelatihan/workshop/lokakarya, penugasan mengikuti seminar/temu ilmiah, kenaikan 

pangkat/golongan dan promosi jabatan struktural. 

 

Pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan STIK Muhammadiyah Pontianak direncanakan dalam 

bentuk Rencana Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan (Renbangdos/Renbangnondos) sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.5. Rencana Pengembangan Dosen 

 

No.  Nama Dosen  2018 2019 2020 2021 2022 

S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2 S3 

1 Dr. WIDA KUSWIDA BHAKTI, S.Kp.M.Kep              

2 Dr. SURIADI, MSN.AWCS               

3 SUPRIADI, S.Kp.MHS              √ 

4 WURIANI,S.Kep.Ners.M.Pd. M.Kep              √ 

5 Dr. HARYANTO, S.Kep.Ners.MSN.WOCN               

6 IMRAN, S.Kep.Ners. MSN     √      √   

7 YENNI LUKITA, S.Kep.Ners √             

8 Dr. SITTI SYABARIYAH, S.Kp. Ms.Biomed               

9 AMELYADI, S.Ag.M.Si              √ 

10 HARTONO, S.Kep.Ners.M.Kep          √     

11 M HIN RIDLO RONAS, S.Pd √          √   

12 Dr. LIDIA HASTUTI, APP.M.Kes               

13 CAU KIM JIU, SKM.M.Kep   √           

14 INDRI ERWHANI, S.Kep.Ners.M.Pd. M.Kep              √ 

15 LESTARI MAKMURIANA, 

S.Kep.Ners.M.Pd. M.Kep         

     √ 

 6 NUNIEK SETYO 

WARDANIS.Kep.Ners.M.Kep         

      

17 TISA GUSMIAH, S.Kep.Ners.M.Kep              √ 

18 SURTIKANTI, S.Kep.Ners. M.Kep            √   

19 RAMADHANIYATI, S.Kep.Ners.M.Sp.An            √   

20 TUTUR KARDIATUN, S.Kep.Ners.M.Kep            √   

21 LINCE AMALIA, S.Kep.Ners. M.Kep     √      √   

22 ALMUMTAH NAH, S.Kep.Ners. M.Kep     √      √   

23 HIDAYAH, S.Kep.Ners. M.Kep     √        √ 

24 GUSTI JHONI, S.Kep.Ners.M.Pd. M.Kep              √ 
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25 KHARISMA, S.Kep.Ners.MSN              √ 

26 UJI KAWURIYAN, S.Kep.Ners.M.Kep √            √ 

27 DINAR WULAN PUSPITA, 

S.Kep.Ners.M.Kep         

     √ 

28 DITHA ASTUTI PURNAMAWATI, 

S.Kep.Ners     √   

 √     

29 ANNISA RAHMAWATI, S.Kep.Ners.M.Kep          √     

30 RIDHA MARDIYANI,S.Kep.Ners.M.Kep          √     

31 TRI WAHYUNI, S.Kep.Ners.M.Kep √          √   

32 SYAHID AMRULLAH, S.Kep.Ners.M.Kep            √   

33 INDAH DWI RAHAYU,  S.Kep.Ners.M.Kep √          √   

34 SRI ARIYANTI, S.Kep.Ners.M.Kep            √   

35 SUTRISNO, M.Pd     √        √ 

36 PARLIANI, S.Kep.Ners.MSN     √      √   

37 LILIS LESTARI, S.Kep.Ners.M.Kep     √      √   

38 JAKA PRADIKA, S.Kep.Nees.M.Kep     √        √ 

39 USMAN, S.Kep.Ners.M.Kep    √        √ 

40 WIEN FITRIAN ROSHANDRI, S.Kom  √            √ 

41 DESTY DWI ARIYANI, S.Kep.Ners.MRS            √   

42 FATHUL KHOIR, M.Ag        √   

 

 

 

 

 

Tabel 4.6. Rencana Pengembangan Tenaga Kependidikan 

 

No.  Nama Dosen  2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

1 RIKAYATI, S.Sos.i           √     

2 ARWADI, SE   √             

3 ZULKARNAIN HJ  √               

4 ZULKARNAIN, MM       √         

5 M. ALI MAKIN, SH  √               

6 DWIYANTO √               

7 HADIJAH, A.Ma.SE     √           

8 HALIMAH TUSSA'DIAH, SE                 

9 MIFTAHUL JANNAH, SE                 

10 SAMSUL, Amd.                 

11 KASRONI, Amd.                

12 ILMANSYAH      √           

13 

EMMA FATURAHMAH, 

Amd.Kep         √    

    

14 AGUSMANTO         √       

15 ASTUTIYANA, SE         √       

16 FITRIANI REZEKI, SE            √     

17 PRIHARTINI, SE     √           

18 ANDON PRAYOGO                 

19 M.HASANUDIN, SE                 

20 JULIANSYAH, S.Pd                 

21 CHAIRANI                 

22 RAHMAT HIDAYAT, S.Pd     √           

23 M.RIDWAN                 
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24 AL FIKRI, Amd.Kep          √       

25 BEBIE APRIANTO, S.Kom                 

26 AGUSTINA                 

27 RISKI WAHIDAH                 

28 M. PRASETYO AJI, S.Kep.Ners                 

29 MARYAM                  

30 WIJI ASTUTI, SIP                 

31 HERI                  

32 SYAHBANDI, S.Kep.Ners                 

33 KARTIKA, S.Kep.Ners                 

34 SURYAN NOVIANDI                 

35 DEDY                  

36 DHONI PRATAMA                 

 

 

5. Remunerasi, penghargaan, retensi, dan sanksi yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi. 

STIK Muhammadiyah Pontianak memberikan remunerasi, penghargaan kepada Dosen dan Tenaga 

Kependidikan yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Transparansi 

dan akuntabilitas dalam pemberian remunerasi, penghargaan dan sanksi dilaksanakan berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua. 

Remunerasi yang diberikan pada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan seluruh Pegawai Tetap berupa 

pemberian gaji yang secara perhitungan kotor telah memenuhi Upah Minimum Propinsi Kalimantan Barat 

berdasarkan SK Gurbenur Nomor 677 tanggal 23 Oktober 2017, pemberian tunjangan dan insentif lainnya 

sesuai ketentuan di STIK Muhammadiyah Pontianak seperti tunjangan honor mengajar, tunjangan honor 

kepanitiaan, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural, tunjangan uang makan, dan kerja lembur. 

Penghargaan juga diberikan pada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan seluruh Pegawai Tetap berupa 

pemberian hadiah ibadah Umroh melalui proses seleksi oleh tim seleksi dengan ketentuan berstatus tetap, 

diurutkan berdasarkan masa kerja, tidak memiliki catatan kriminal, dan tidak sedang cuti/ijin sakit.  

Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaraan akan diberikan sanksi sesuai dengan 

berat ringannya pelanggaran disiplin yang dilakukan. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pada setiap 

pelanggaran yang terjadi ditangani oleh Ketua, Wakil Ketua Bidang Non Akademik, Bagian Kepegawaian, 

dan Pusat Al Islam Kemuhammadiyahan untuk menetapkan sanksi yang akan diberikan melalui Surat 

Keputusan Ketua. 

a. Retensi  

Retensi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:  

     1) Pengembangan karir yang meliputi tugas belajar, ijin belajar, pelatihan/workshop/lokakarya, 

seminar/temu ilmiah, dan berbagai kegiatan akademik lain, kenaikan pangkat/golongan, serta 

promosi jabatan. 

     2) Pemberian penghargaan bagi SDM Teladan. 

     3)  Pemberian fasilitas rekreasi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan. 

b. Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan 

1) Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan apabila yang bersangkutan 

melakukanpelanggaran moral, administratif,  dan akademik. 

2) Sanksi diberikan secara berjenjang mulai dari teguran langsung, surat peringatan (SP1, SP2, dan 

SP )hingga dinonaktifkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan.  

3) Sanksi diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua dan Wakil Ketua Bidang Non 

Akademik. 

 

6.       Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Sistem pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sudah diatur  dalamStatutaSTIK Muhammadiyah 

Pontianak. Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan dalam dua kategori, yaitu pemberhentian 

dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.  

Pemberhentian dengan hormat dilakukan bila meninggal dunia, telah mencapai usia pensiun, atas 
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permintaan sendiri, dan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus dikarenakan sakit (harus 

dengan surat keterangan dokter). 

Pemberhentian secara tidak hormat dapat dilakukan bila melanggar kode etik pegawai, peraturan 

disiplin pegawai STIK Muhammadiyah Pontianak, dihukum penjara karena terbukti melakukan tindak 

kriminal berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

 

Uraikan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga 

kependidikan,termasuk informasi tentang  ketersediaan pedoman tertulis,serta monitoring dan evaluasi 

kinerja dosen dalam tridharma serta dokumentasinya. 

Pedoman Monitoring dan Evaluasi 

 

STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga 

Kependidikan SK Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak Nomor 060A/II.1.AU/SK/F/IV/2015 tentang Pedoman 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. Pedoman tersebut dilaksanakan secara 

terkendali di bawah PusatJaminan Mutu STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Landasan hukum pedoman monitoring dan evaluasi kinerja akademik Dosen dan Tenaga KependidikanSTIK 

Muhammadiyah Pontianak sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. 

c. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi  

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentangPendidikan Tinggi. 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan. 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan 

Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. 

h. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. 

i. Surat Keputusan Menkowasbangpan nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai 

Angka Kreditnya. 

j. SK Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak Nomor 03A/II.1.AU/SK/F/I/2015 tentang Peraturan Beban Kerja 

Bidang Pengajaran Dosen. 

k. SK KetuaSTIK Muhammadiyah Pontianak Nomor 060A/II.1.AU/SK/F/IV/2015  tentang Pedoman 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. 

 

Evaluasi tugas utama dosen bertujuan untuk (1) meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas 

Caturdharma, (2) meningkatkan proses dan hasil pendidikan (3) menilai akuntabilitas kinerja dosen di STIK 

Muhammadiyah Pontianak (4) meningkatkan atmosfer akademik di STIK Muhammadiyah Pontianak (5) 

mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 

 

Kegiatan evaluasi Pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dimulai oleh dosen dengan 

membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) Pendidikan dan Pengajaran 

(2) Penelitian dan Pengembangan karya ilmiah (3) Pengabdian kepada masyarakat, dan (4) kegiatan penunjang 

lain mencakup Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja. LaporanBbeban Kinerja 

Dosen (BKD) diberikan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi, kemudian diserahkan ke LLDIKTI  

XI Kalimantan dan bagian kepegawaian STIK Muhammadiyah Pontianak.  

 

Penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh atasan langsung melalui Kuesioner Penilaian 

Kinerja dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan  Dosen 

dan Tenaga Kependidikan STIK Muhammadiyah Pontianak. Unsur-unsur yang dinilai dalam kuesioner tersebut 

sebagai berikut:  

a.  Profesionalisme 

b.    Tanggung jawab   

d.  Ketaatan/kedisiplinan  

e.  Kejujuran 
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f.   Kerjasama/hubungan sosial 

g.  Kepribadian  

h.    Ide/Kreatifitas  

h.  Kepemimpinan 

i.     Al Islam Kemuhammadiyahan 

 

Proses tindak lanjut monitoring dan evaluasi  di STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai berikut: 

1) Rapat pimpinan untuk mencermati seluruh hasil monitoring dan evaluasi. 

2) Pimpinan melakukan analisis tentang hasil monitoring dan evaluasi. Jika ada temuan yang “negatif” maka 

dilakukan tindakan perbaikan, jika ada temuan yang “positif” maka dilakukan peningkatan standar atau upaya 

untuk mempertahankan hasil capaian. 

3) Jika ada temuan yang termasuk melanggar ketentuan, maka dilakukan peringatan lisan dan tertulis (SP1, SP2, 

SP3, hingga pemberhentian) dan jika ada temuan yang terkait dengan pelanggaran hukum, maka akan 

diselesAIKn menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

 

 

2. Pelaksanaan Monev untuk Dosen  

 

1). Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan 

Bentuk-bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja Bidang Pendidikan Dosen 

sebagai berikut: 

a) Kegiatan perkuliahan tatap muka diatur dalam tata tertib perkuliahan. 

b) Setiap dosen diwajibkan memberikan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), dan Silabus. Setiap dosen juga diwajibkan untuk mengisi absensi Dosen yang berisikan hari,tanggal, 

waktu pertemuan, pokok bahasan/subpokok bahasan, memberikan tanda tangan Dosen, dan Ketua 

Program Studi serta memonitor daftar kehadiran mahasiswa.  

c) Setiap minggu daftar kehadiran dosen dan mahasiswa direkap. Mekanisme evaluasi terhadap dosen dan 

mahasiswa dapat dilakukan secara langsung melalui peringatan langsung dan surat peringatan saat rapat 

evaluasi akademik tiap semester. 

d) Mekanisme monitoring dan evaluasi praktikum laboratorium dan klinik dilakukan oleh dosen mata kuliah 

praktikum tersebut dengan menggunakan daftar hadir dan kelengkapan penugasan. 

e) Bentuk monitoring dan evaluasi yang lain adalah melalui evaluasi penjaminan mutu internal di Program 

Studi dan Institusi di bawah koordinasi PusatJaminan Mutu. 

 

2). Monitoring dan Evaluasi Bidang Penelitian 

 

Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian Dosen dilakukan lewat kajian proses proposal penelitian dan laporan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh P3M STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Monitoring dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Peneliti menyerahkan proposal ke P3Msesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b) Ketua P3Mmemantau pelaksanaan penelitian selama penelitian berlangsung. 

c) Hasil penelitian disahkan oleh Ketua, Ketua P3Mdan Ketua program studi. 

d) Laporan penelitian wajib diarsipkan di Pusat Litbangmas dan Perpustakaan STIK Muhammadiyah 

Pontianak. 

e) Semua hasil penelitian akan diunggah di Jurnalilmiah hard dan online STIK Muhammadiyah Pontianak. 

f) Monitoring jurnal ilmiah dosen dilakukan oleh tim khusus jurnal ilmiah yang bertugas melakukan seleksi 

dan menerbitkannya sesuai ketentuan yang berlaku secara umum dengan melibatkan tim reviewer. 

 

3). Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan lewat kajian proses proposal dan hasil 

laporan pengabdian masyarakat di P3M. Tahapan monitoring dilakukan sebagai berikut: 

a) Dosen menyerahkan proposal ke P3M terlebih dahulu. 
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b) Ketua P3Mmemantau pelaksanaan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat  berlangsung. 

c) Hasil kegiatan disahkan oleh Ketua, Ketua P3M, dan Ketua prodi. 

g) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib diarsipkan di P3M dan Perpustakaan STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

d) Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diunggah di website STIK Muhammadiyah Pontianak 

dan di publikasikan melalui media cetak. 

 

Semua pelaksanaan sistem monitoring ini terdapat pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

Penilaian Dosen dilakukan oleh mahasiswa berkenaan dengan evaluasi perkuliahan setiap semester dan teman 

sejawat (minimal 3 orang). Instrumen yang digunakan terdiri aspek kompetensi pedagogik, aspek kompetensi 

profesional, aspek kompetensi kepribadian, dan aspek kompetensi sosial.Tindak lanjut dari evaluasi Dosen ini 

adalah munculnya kebijakan program studi yang diperkuat oleh institusi bahwa Dosen yang bernilai rendah 

diberikan surat peringatan atau diadakan pembinaan khusus misalnya mengikuti kembali pelatihan proses 

pembelajaran.  

 

Penilaian bagi Dosen yang telah memiliki Sertifikasi Dosen dilakukan melalui Instrumen  Beban Kinerja Dosen 

(BKD) setiap Semester. 

 

 

Pelaksanaan evaluasi dan rekam jejak kinerja Tenaga Kependidikan berupa penilaian melalui kehadiran dan 

keaktifan. Penilaian terhadap Tenaga Kependidikan tersebut dilakukan secara periodik setiap tahun melalui 

Kuesioner Penilaian Kinerja. 

 

 

Dosen tetap adalah pendidik yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada program 

Studi dilingkungan perguruan tinggi.Tuliskan profil dosen tetap dengan mengikuti format tabel 

berikut. 

 

 

No 

 

Pendidikan 

Jabatan 

Akademik 

 

Total 

Guru 

Besar 

Lektor 

Kepala 
Lektor 

Asisten

si 

Ahli 

Tenaga 

Pengaja
r 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 S-3/Sp-2  1 3 1  (a)=5 

2 S-2/Sp-1   5 8 24 (b)=37 

3 Profesi      (c)= 

4 S-1/D-4     2 (d)=2 

Jumlah  1 8 9 26 44 

 

Pendidik lainnya adalah pendidik tidak tetap yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan 

pembelajaran terbuka jarak jauh.Pendidiklainnya dapat terdiri dari penulis/pengembang bahan ajar, 

penulis/pengembang materi evaluasi, tutor,instruktur atau posisi jabatan yang menjalankan fungsi 

pendidik lainnya. 

 

Tuliskan profil penulis/pengembang bahan ajar dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

 

No 

 

Pendidikan 

Jabatan 

Akademik 

 

Total 
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Guru 

Besar 

Lektor 

Kepala 
Lektor 

Asisten

si 

Ahli 

Tenaga 

Pengaja
r 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 S-3/Sp-2 (a1)= (a2)=1 3 1  5 

2 S-2/Sp-1   5 8 24 37 

3 Profesi       

4 S-1/D-4     2 2 

Jumlah     26 (a)=44 
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Tuliskan profil penulis/pengembang materi evaluasi dengan mengikuti format tabel 

berikut. 

 

 

No 

 

Pendidikan 

Jabatan 

Akademik 

 

Total 

Guru 

Besar 

Lektor 

Kepala 
Lektor 

Asisten

si 

Ahli 

Tenaga 

Pengaja
r 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 S-3/Sp-2 (b1)= (b2)=1 3 1  5 

2 S-2/Sp-1   5 8 24 37 

3 Profesi       

4 S-1/D-4     2 2 

Jumlah      (b)=44 
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Tuliskan profil tutor dan instruktur dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

 

No 

 

Pendidikan 

Jabatan 

Akademik 

 

Total 

Guru 

Besar 

Lektor 

Kepala 
Lektor 

Asisten

si 

Ahli 

Tenaga 

Pengaja
r 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Tutor       

2 Instruktur       

Jumlah       

 

Tuliskan jumlah dosen yang ditugaskan dalam rangka peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi melalui tugas/izin belajar dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No 
Kegiatan Peningkatan 

Kompetensi 

Jumlah Dosen yang 

Mulai 

Mengikuti Tugas Belajar 
pada 

 

Jumlah 

TS-
2 

TS-
1 

TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pendidikan Tanpa Gelar     

2 Pendidikan Profesi     

3 Pendidikan S-2/Sp-1 16 1  17 

4 Pendidikan S-1/D-4     

Jumlah 16 1  17 

 

Tuliskan data  tenaga kependidikan yang ada di perguruan tingg iyang melayani 

mahasiswa dengan mengikuti format tabel berikut. Cantumkan dan jelaskan jenis 

tenaga kependidikan yang secara khusus diperlukan untuk menangani proses 

pembelajaran dan pengelolaan di perguruan tinggi terbuka jarakjauh. 

 

No. 

 

Jenis Tenaga 

Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependididkan 

dengan 

Pendidikan Tertinggi 

 

Jumlah 

S-3 S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 D-1 
SMA/ 

SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Pustakawan *)   1   1   2 

2 Laboran/Teknisi/ 

Analis/Operator/ 
Programer 

  2  1   1 4 

3 Administrasi  1 12  3   6 23 
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4 Lainnya: 
Sebutkan ….. 

  1     5  

Jumlah   16  4 1  12 35 
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Catatan:*)Pustakawan adalah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah Pendidikan 

formal program studi perpustakaan. 

 

Uraikan upaya yang telah dilakukan perguruan tinggi dalam meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, dalam hal pemberian kesempatan 

belajar/pelatihan, studi banding, pemberian fasilitas termasuk dana, dan jenjang 

karir. 

Upaya yang telah dilakukan oleh STIK Muhammadiyah Pontianak dalam meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan dalam hal pemberian kesempatan 

belajar/pelatihan, studi banding, pemberian fasilitas termasuk dana, dan jenjang karir, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kesempatan Belajar/Pelatihan 

Pemberian kesempatan belajar/pelatihan bagi Tenaga Kependidikan yaitu melalui 

kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

(tupoksi). Misalnya dengan mengirim Tenaga Kependidikan untuk mengikuti pelatihan 

yang diadakan oleh pihak luar antara lain: pelatihan kearsipan, pelatihan laboran, 

pelatihan penggunaan teknologi informasi, pendidikan khusus advokat, dan 

seminar/sosialisasi tentang ketenagakerjaan.  

Tenaga Kependidikan juga diikutsertakan dalam pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan 

oleh pihak STIK Muhammadiyah Pontianak yang secara secara rutin dilakukan yaitu 

berupa pembinaan yang dikemas secara khusus misalnya Baitul Arqam bagi Tenaga 

Kependidikan, seminar peningkatan motivasi kerja dan pembentukan karakter positif 

bagi tenaga kependidikan, pelatihan penggunaan sistem informasi akademik, pelatihan 

sistem informasi keuangan, pelatihan sistem informasi kepegawaian, pelatihan 

pengelolaan data base. 

Tenaga Kependidikan STIK Muhammadiyah Pontianak diberi kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan formal. Tenaga Kependidikan yang masih berpendidikan 

SMA diberi kesempatan untuk studi lanjut D3 dan S1 sesuai dengan bidang 

tugasnya, yang sudah S1 diberi kesempatan untuk studi lanjut S2 untuk 

pengembangan ilmu di bidangnya. 

 

Tuliskan instrument yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen dan 

tenaga kependidikan terhadap system dan implementasi pengelolaan sumber daya 

manusia di perguruan tinggi ini. 

Instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan Dosen, Pustakawan, Laboran, Teknisi, dan 

Tenaga Administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia di STIK 

Muhammadiyah Pontianak telah memenuhi ketentuan yaitu (1) valid, (2) reliabel, dan (3) 

mudah digunakan. Ketercapaian unsur dalam instrumen tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Instrumen yang valid dan reliabel, dapat diperoleh melalui langkah-langkah sebagai 

berikut. 
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a. Tim penyusun bekerja melalui mekanisme sebagai berikut: 

1) Tahap diskusi ini disepakati ada tim khusus yang membuat instrumen yang 

terbagi atas dua kelompok, yaitu instrumen untuk kuesioner kepuasan 

Dosen dan kuesioner kepuasan Tenaga Kependidikan. 

2) Penentuan indikator penilaian utama dari kinerja Dosen dan Tenaga 

Kependidikan yang akan diukur mengacu pada hasil diskusi antara Pusat 

Jaminan Mutu dengan unsur pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak 

untuk menentukan item-item yang tepat dalam penilaian guna memenuhi 

validitas konten/isi dan reliabilitasnya. 

3) Pusat Jaminan Mutu STIK Muhammadiyah Pontianak merancang instrumen 

berdasarkan masukan di atas dan mempertimbangkan aspek ilmiah dengan 

merujuk referensi-referensi yang terkait dengan pada kuesioner survei 

kepuasan. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap sistem praktik pengelolaan 

sumber daya manusia institusi dengan menggunakan kuesioner Skala Likert 

yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Nilai 1 : Sangat Tidak Baik/Sangat 

Rendah, 2 : Tidak Baik/Rendah, 3 : Cukup/Sedang, 4 :Baik/Tinggi, 5:Sangat 

Baik/Sangat Tinggi. 

1 : Sangat Tidak Baik/Sangat Rendah/Tidak Pernah, 2 : Tidak 

Baik/Rendah/Jarang, 3 : Cukup/Sedang/Kadang-Kadang, 4 : 

Baik/Tinggi/Sering, dan 5 : Sangat Baik/Sangat Tinggi/Selalu. 

b. Tim Instrumen kepuasan Dosen menghasilkan enam aspek yang tersebar dalam 

60 butir, yaitu: (1) aspek Tugas Pokok = 15 butir, (2) aspek Sarana dan Prasarana 

= 10 butir, (3) aspek Hubungan dengan Pimpinan = 5 butir, (4) aspek Hak Dosen 

= 20 butir, (5) aspek Kepedulian STIK Muhammadiyah Pontianak = 5 butir dan (6) 

aspek Kerja Sama = 5 butir. 

Tabel 4.16.  Instrumen Kepuasan Dosen 

No. Aspek/indikator Jumlah butir angket 

Sebelum uji coba Yang digunakan 

1 Tugas pokok 15 15 

2 Sarana prasarana 10 10 

3 Hubungan dengan 

pimpinan 

5 5 

4 Hak dosen  20 20 

5 Kepedulian STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

5 5 

6 Kerjasama  5 5 

Jumlah  60 60 
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c. Penjelasan tentang instrumen kepuasan dosen sebagai berikut. 

1) Tugas pokok yang meliputi indikator: kesesuaian mengajar dengan 

kompetensi, jumlah beban mengajar, rasio dosen, pembuatan perangkat 

pembelajaran dan praktik klinik tahap profesi, tugas melaksanakan evaluasi 

pembelajaran, pemberdayaan sebagai pembimbing akademik, pembimbing 

dan penguji karya ilmiah akhir/karya tulis ilmiah/skripsi,  melaksanakan 

penelitian, penyusunan buku ajar/modul, dan melaksanakan pengabdian 

masyarakat.  

2) Sarana dan prasarana terdiri dari indikator: fasilitas mengajar, ruang kelas, 

ruang kerja, ruang organisasi mahasiswa, ruang aula, ruang teater, masjid, 

akses internet, ketersediaan toilet, laboratorium mini hospital,  ventura 

fotocopy, ventura kantin, sarana parkir, dan penerangan,  

3) Hubungan dengan pimpinan, yang meliputi indikator: perhatian terhadap 

hasil kerja Dosen, berkomunikasi dengan Dosen, dukungan terhadap 

pekerjaan Dosen, pemberian reward dan punishment, dan pengawasannya 

terhadap kinerja Dosen. 

4) Hak Dosen yang meliputi gaji, tunjangan, reward umroh/haji, dosen 

teladan/berprestasi, gaji ke-13, THR, jaminan kesehatan, jaminan 

ketenagakerjaan, tunjangan keluarga (suami/istri), tunjangan anak, 

kemudahan mengurus kepangkatan, memperoleh kesempatan mengikuti 

seminar/pertemuan ilmiah/pelatihan/workshop/lokakarya, bantuan biaya 

studi lanjut dan ijin belajar, sertifikasi dosen, tunjangan hari tua/dana pensiun, 

rekreasi keluarga, kesempatan meningkatkan jenjang karir, dana bantuan 

kelahiran/sakit/kematian.  

5) Kepedulian STIK Muhammadiyah Pontianak yang meliputi indikator: respon 

terhadap tekanan, respon terhadap musibah, mengatasi konflik.  

6) Kerjasama terdiri atas indikator: keikutsertaan kerjasama, koordinasi antar 

fakultas/program studi.  

7) Di akhir Instrumen responden diminta menuliskan saran-saran. 

d. Tim Instrumen kepuasan Tenaga Kependidikan menghasilkan instrumen 

sebanyak lima aspek yang tersebar dalam 35 butir, yaitu: (1) aspek Pekerjaan = 8 

butir, (2) aspek Peran Pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak = 8 butir, (3) 

aspek Suasana Kerja = 8 butir, (4) aspek Pengembang dan Promosi = 6 butir dan 

(5) aspek Gaji dan Kesejahteraan = 10 butir. 

Tabel 4.16.  Instrumen Kepuasan Tenaga Kependidikan 

No. Aspek/indikator Jumlah butir angket 

Sebelum uji coba Yang digunakan 

1 Pekerjaan  8 8 
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2 Peran pimpinan STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

8 8 

3 Suasana kerja 8 8 

4 Pengembangan dan 

promosi   

6 6 

5 Gaji dan kesejahteraan  10 10 

Jumlah 40 40 

 

e. Validitas dan reliabilitas instrumen diujicobakan kepada masing-masing 30 orang 

dosen dan tenaga kependidikan pada tahun 2015, dan dihasilkan uji instrument 

menunjukkan semua butir dinyatakan valid dan reliabel.   

2. Angket kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan digunakan dengan mudah  

a. Kemudahan penggunaan instrumen oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan 

ditandai dengan pernyataan yang sederhana, mudah dipahami, tersedia 

pilihan jawaban secara obyektif, proses pengisian instrumen dengan cara 

memberikan ceklis pada kolom lembar pernyataan yang dianggap sesuai, dan 

proses pengisian memerlukan waktu kurang lebih10 menit. 

b.  Pelaksanaan pengisian kueasioner penilaian dilakukan disela-sela jam kerja 

agar memberikan keleluasaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk fokus 

dalam pengisian.  

 

 

 

 

Uraikan pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan 

tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia. 

Instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan Dosen, Pustakawan, Laboran, Teknisi, dan 

Tenaga Administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia di STIK 

Muhammadiyah Pontianak telah memenuhi ketentuan yaitu (1) valid, (2) reliabel, dan (3) 

mudah digunakan. Ketercapaian unsur dalam instrumen tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Instrumen yang valid dan reliabel, dapat diperoleh melalui langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a. Tim penyusun bekerja melalui mekanisme sebagai berikut: 

b. Tahap diskusi ini disepakati ada tim khusus yang membuat instrumen yang terbagi 

atas dua kelompok, yaitu instrumen untuk kuesioner kepuasan Dosen dan kuesioner 

kepuasan Tenaga Kependidikan. 

c. Penentuan indikator penilaian utama dari kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan 

yang akan diukur mengacu pada hasil diskusi antara Pusat Jaminan Mutu dengan 
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unsur pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak untuk menentukan item-item yang 

tepat dalam penilaian guna memenuhi validitas konten/isi dan reliabilitasnya. 

d. Pusat Jaminan Mutu STIK Muhammadiyah Pontianak merancang instrumen 

berdasarkan masukan di atas dan mempertimbangkan aspek ilmiah dengan merujuk 

referensi-referensi yang terkait dengan pada kuesioner survei kepuasan. Instrumen 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan terhadap sistem praktik pengelolaan sumber daya manusia institusi 

dengan menggunakan kuesioner Skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. 

Nilai 1 : Sangat Tidak Baik/Sangat Rendah, 2 : Tidak Baik/Rendah, 3 : Cukup/Sedang, 

4 :Baik/Tinggi, 5:Sangat Baik/Sangat Tinggi. 

1 : Sangat Tidak Baik/Sangat Rendah/Tidak Pernah, 2 : Tidak Baik/Rendah/Jarang, 3 : 

Cukup/Sedang/Kadang-Kadang, 4 : Baik/Tinggi/Sering, dan 5 : Sangat Baik/Sangat 

Tinggi/Selalu. 

e. Tim Instrumen kepuasan Dosen menghasilkan enam aspek yang tersebar dalam 60 

butir, yaitu: (1) aspek Tugas Pokok = 15 butir, (2) aspek Sarana dan Prasarana = 10 

butir, (3) aspek Hubungan dengan Pimpinan = 5 butir, (4) aspek Hak Dosen = 20 

butir, (5) aspek Kepedulian STIK Muhammadiyah Pontianak = 5 butir dan (6) aspek 

Kerja Sama = 5 butir. 

Tabel 4.16.  Instrumen Kepuasan Dosen 

No. Aspek/indikator Jumlah butir angket 

Sebelum uji coba Yang digunakan 

1 Tugas pokok 15 15 

2 Sarana prasarana 10 10 

3 Hubungan dengan 

pimpinan 

5 5 

4 Hak dosen  20 20 

5 Kepedulian STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

5 5 

6 Kerjasama  5 5 

Jumlah  60 60 

 

Penjelasan tentang instrumen kepuasan dosen sebagai berikut. 

1. Tugas pokok yang meliputi indikator: kesesuaian mengajar dengan kompetensi, 

jumlah beban mengajar, rasio dosen, pembuatan perangkat pembelajaran dan 

praktik klinik tahap profesi, tugas melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

pemberdayaan sebagai pembimbing akademik, pembimbing dan penguji karya 

ilmiah akhir/karya tulis ilmiah/skripsi,  melaksanakan penelitian, penyusunan buku 

ajar/modul, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.  

2. Sarana dan prasarana terdiri dari indikator: fasilitas mengajar, ruang kelas, ruang 

kerja, ruang organisasi mahasiswa, ruang aula, ruang teater, masjid, akses 
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internet, ketersediaan toilet, laboratorium mini hospital,  ventura fotocopy, 

ventura kantin, sarana parkir, dan penerangan,  

3. Hubungan dengan pimpinan, yang meliputi indikator: perhatian terhadap hasil 

kerja Dosen, berkomunikasi dengan Dosen, dukungan terhadap pekerjaan Dosen, 

pemberian reward dan punishment, dan pengawasannya terhadap kinerja Dosen. 

4. Hak Dosen yang meliputi gaji, tunjangan, reward umroh/haji, dosen 

teladan/berprestasi, gaji ke-13, THR, jaminan kesehatan, jaminan 

ketenagakerjaan, tunjangan keluarga (suami/istri), tunjangan anak, kemudahan 

mengurus kepangkatan, memperoleh kesempatan mengikuti 

seminar/pertemuan ilmiah/pelatihan/workshop/lokakarya, bantuan biaya studi 

lanjut dan ijin belajar, sertifikasi dosen, tunjangan hari tua/dana pensiun, rekreasi 

keluarga, kesempatan meningkatkan jenjang karir, dana bantuan 

kelahiran/sakit/kematian.  

5. Kepedulian STIK Muhammadiyah Pontianak yang meliputi indikator: respon 

terhadap tekanan, respon terhadap musibah, mengatasi konflik.  

6. Kerjasama terdiri atas indikator: keikutsertaan kerjasama, koordinasi antar 

fakultas/program studi.  

7. Di akhir Instrumen responden diminta menuliskan saran-saran. 

8. Tim Instrumen kepuasan Tenaga Kependidikan menghasilkan instrumen 

sebanyak lima aspek yang tersebar dalam 35 butir, yaitu: (1) aspek Pekerjaan = 8 

butir, (2) aspek Peran Pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak = 8 butir, (3) 

aspek Suasana Kerja = 8 butir, (4) aspek Pengembang dan Promosi = 6 butir dan 

(5) aspek Gaji dan Kesejahteraan = 10 butir 

Tabel 4.16.  Instrumen Kepuasan Tenaga Kependidikan 

No. Aspek/indikator Jumlah butir angket 

Sebelum uji coba Yang digunakan 

1 Pekerjaan  8 8 

2 Peran pimpinan STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

8 8 

3 Suasana kerja 8 8 

4 Pengembangan dan 

promosi   

6 6 

5 Gaji dan kesejahteraan  10 10 

Jumlah  40 40 

 

Validitas dan reliabilitas instrumen diujicobakan kepada masing-masing 30 orang 

dosen dan tenaga kependidikan pada tahun 2015, dan dihasilkan uji instrument 

menunjukkan semua butir dinyatakan valid dan reliabel.   

3. Angket kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan digunakan dengan mudah  

a. Kemudahan penggunaan instrumen oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan 

ditandai dengan pernyataan yang sederhana, mudah dipahami, tersedia 

pilihan jawaban secara obyektif, proses pengisian instrumen dengan cara 

memberikan ceklis pada kolom lembar pernyataan yang dianggap sesuai, dan 
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proses pengisian memerlukan waktu kurang lebih10 menit. 

b. Pelaksanaan pengisian kueasioner penilaian dilakukan disela-sela jam kerja 

agar memberikan keleluasaan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk fokus 

dalam pengisian.  

 

 

Uraikan hasil survei kepuasan dan tindak lanjut hasil survei tersebut. 

Pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa secara total sampling. Metode yang digunakan 

adalah memanfaatkan pendaftaran online ketika mahasiswa mendaftar ulang. Sebelum 

mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa diwajibkan untuk terlebih dahulu mengisi 

angket. Apabila tidak dilakukan, maka pengisian KRS tidak dapat dilakukan. Oleh karena 

itu praktis semua mahasiswa aktif STIK Muhammadiyah mulai semester 2. 

 

Hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa menggunakan instrumen 

dilaporkan secara komprehensif, meliputi aspek-aspek evaluasi institusi (Dosen, Sub. 

Bagian Akademik, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian Sarana dan Prasarana, Unit Sistem 

Informasi, Perpustakaan, Laboratorium Keperawatan, dan Bagian Keamanan). Evaluasi 

Civitas Akademik (Dosen dan Staf). Proses pengambilan data dilakukan secara 

terintegrasi dengan pengisian Kartu Rencana Studi setiap semester.  

Metode pengumpulan dan analisis data 

Metode pengumpulan data menggunakan cara survei kepada seluruh mahasiswa. Hal ini 

dipastikan karena disyaratkan bagi mahasiswa yang akan registrasi akademik (mengisi 

KRS) pada setiap semester. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara 

deskriptif kuantitatif. 
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Uraikan tentang ranking dan klaster Perguruan Tinggi Nasional berdasar Kemrsitekdikti 

 

F. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA 

Uraikan system pengelolaan dana perguruan tinggi terbuka jarak jauh mulai dari 

perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan  

evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. 

 

STIK Muhammadiyah Pontianak adalah salah satu Perguruan Tinggi Ilmu Keperawatan yang 

pengelolaan keuangan mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi 

Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Siklus pengelolaan keuangan STIK Muhammadiyah Pontianak melalui beberapa tahapan, 

diantaranya : 

1. Tahap Pembuatan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) dan pengesahan 

APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja). 

2. Tahap Pelaksanaan Penerimaan  

3. Tahap Pelaksanaan Pengeluaran 

4. Tahap Pelaporan Keuangan 

5. Tahap Monitoring dan Evaluasi 

6. Pertanggungjawaban Kepada Pemangku Kepentingan 

 

1. Tahap Pembuatan RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) dan Pengesahan 

APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) 

        Perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana mengacu kepada Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) STIK Muhammadiyah Pontianak yang 

• Pada tahun 2016 peringkat 424 Nasional dari 3244 PTS, dan peringkat 10 se-

Kalimantan 

• Pada tahun 2017 peringkat 226 Nasional dari 3244 PTS dan peringkat 5 se-Kalimantan 

• Tahun 2018 peringkat 347 Nasional dari 2010 PTN dan PTS dengan klasterisasi Madya 

 

Survei kepuasan mahasiswa terhadap berbagai aspek pelayanan STIK Muhammadiyah 

Dari pengukuran terhadap tingkat kepuasan mahasiswa yang dilakukan setiap tahun 

masing-masing diperoleh dua data untuk setiap semester, yakni semester gasal dan 

semester genap. Hasil dari kedua semester itulah yang kemudian dirata-ratakan dan 

ditampilkan sebagai data tahunan.  

Tindak Lanjut 

Hasil dari survei kepuasan akan ditindaklanjut sesuai dengan bidang masing-masing untuk 

perbaikan di masa mendatang. 
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selanjutnya digunakan sebagai dasar acuan untuk pelaksanaan operasional manajemen 

dalam satu tahun anggaran akademik. 

 

        Perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja (RAPB), penyusunan anggaran STIK Muhammadiyah Pontianak mulai 

disusun sejak 6 (enam) bulan sebelum dimulainya periode anggaran. Penyusunan 

anggaran STIK Muhammadiyah Pontianak berasal dari usulan rencana unit kerja Prodi, 

Pusat, Unit dan Bagian (bottom up) yang terdiri dari anggaran penerimaan dan 

pengeluaran dana dengan berdasarkan program kerja dan kinerja anggaran periode 

sebelumnya. 

        Periode anggaran STIK Muhammadiyah Pontianak dimulai pada tanggal 1 September 

sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya. Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja (RAPB) unit kerja Prodi, Pusat, Unit dan Bagian yang telah disusun, disampaikan 

kepada Kepala Bagian Keuangan dan Waket II Non Akademik untuk dianalisis dan 

dievaluasi menyesuaikan dengan kinerja dan pendanaan.  

 

Proses penyusunan rencana anggaran dilaksanakan dengan tahapan : 

a. Penentuan plafon anggaran unit kerja Prodi/Pusat/Unit/Bagian berbasis kinerja 

b. Pengisian jumlah anggaran dalam RAPB dari usulan unit kerja 

Prodi/Pusat/Unit/Bagian berbasis kinerja masing-masing mata anggaran 

c. Pembahasan dan Revisi anggaran dalam RAPB oleh pimpinan STIK Muhammadiyah 

Pontianak yang terdiri dari Ketua, Waket II Non Akademik dan Kepala Bagian 

Keuangan dengan unit kerja Prodi/Pusat/Unit/Bagian dan BPH (Badan Pembina 

Harian) STIK Muhammadiyah Pontianak. 

d. Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) menjadi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 

Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 

         Apabila seluruh RAPB unit kerja Prodi/Pusat/Unit/Bagian telah sesuai dengan Renstra 

dan telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran tersebut diatas maka 

selanjutnya dibahas bersama Senat STIK Muhammadiyah Pontianak selanjutnya 

dibahas dan diajukan ke BPH STIK Muhammadiyah Pontianak. Setelah ditetapkan RAPB 

STIK Muhammadiyah Pontianak, selanjutnya disampaikan kepada Majelis Pendidikan 

Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk disahkan 

menjadi Anggaran Pendapatan Belanja (APB) STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penerimaan 

Penerimaan dana berasal dari : 

a. Penerimaan internal adalah yang bersumber dari kewajiban mahasiswa, dimana 

sistem pembayarannya dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh STIK 

Muhammadiyah Pontianak, sehingga menjamin keamanan seluruh transaksi yang 

terjadi. Penerimaan tersebut antara lain : 

1) UPP (Uang Pembangunan Pendidikan) 

2) SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) 
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3) DKFM (Dana Kegiatan Fasilitas Mahasiswa) 

4) Modul atau Buku Panduan 

5) Biaya Praktik 

6) Pakaian, Instrumen Keperawatan, PPS/PKKMB 

7) Sipensimaru 

8) Ujian Komprehensif dan Skripsi 

9) Wisuda dan Yudisium 

10) Semester Pendek, Remidial dan Denda 

11) Infaq 

 

b. Penerimaan eksternal adalah bersumber dari Pemerintah : BEASISWA BBM dan PPA 

serta Hibah  

c. Penerimaan lain-lain adalah bersumber dari luar kewajiban mahasiswa dan 

pemerintah, antara lain : 

1) Jasa Bank 

2) Unit Ventura (FC ATK, Kantin dan Simpan Pinjam) 

3) Unit Aismuh 

4) Unit Latihan dan Pengembangan 

5) Unit Lab Bahasa/Komputer/IT 

6) Penerimaan Sewa dan Penjualan Aset 

7) Sumbangan Rumah Sakit 

8) Infaq dan Zakat 

 

3. Tahap Pelaksanaan Pengeluaran 

Pengeluaran dana terdiri dari : 

a. Biaya pendidikan dan pengajaran Prodi DIII Keperawatan 

b. Biaya pendidikan dan pengajaran Prodi Ners tahap akademik 

c. Biaya pendidikan dan pengajaran Prodi Ners tahap profesi 

d. Biaya kemahasiswaan 

e. Biaya kepegawaian dan personalia 

f. Biaya pengembangan, pembinaan dosen dan staf 

g. Biaya pengadaan sarana prasarana 

h. Biaya kantor 

i. Biaya pemeliharaan sarana prasarana 

j. Biaya lainnya 

 

4. Tahap Pelaporan Keuangan 

STIK Muhammadiyah Pontianak membuat laporan keuangan setiap bulannya berupa 

Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan yang berisi tentang penerimaan dan 

penggunaan dana beserta dokumen yang mendasarinya, berupa bukti penerimaan kas dan 

bukti pengeluaran kas. Adapun proses pembuatan laporan, sebagai berikut : 

a. Pencatatan kas harian 

b. Pembukuan  

c. Penginputan data ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas 

d. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 
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e. Laporan neraca 

 

5. Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk menilai kewajaran laporan 

pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala 

Bagian Keuangan dan Wakil Ketua II Non Akademik terhadap laporan harian kas. 

Pembukuan dan laporan realisasi anggaran dan pendapatan yang disesuaikan dengan 

bukti-bukti berupa bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas dimana setiap transaksi 

harus mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan dan 

Wakil Ketua II Non Akademik. 

6. Pertanggungjawaban Kepada Pemangku Kepentingan 

Pertanggungjawaban keuangan kepada pemangku kepentingan oleh Ketua STIK 

Muhammadiyah Pontianak kepada pemangku kepentingan, diantaranya : 

a. Senat STIK Muhammadiyah Pontianak 

b. BPH STIK Muhammadiyah Pontianak 

c. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah 

 

Uraikan mekanisme penetapan biaya pendidikan (UKTdan biaya lainnya), serta 

jelaskan pihak-pihak yang berperan dalam penetapan tersebut. 

Mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang 

mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal. Dalam menetapkan biaya 

pendidikan, STIK Muhammadiyah Pontianak melibatkan Ketua STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Ditingkat internal melibatkan unsur dari Program Studi selanjutnya melakukan 

perbandingan dengan perguruan tinggi lain yang sejenis tentang besaran biaya pendidikan. 

Penetapan biaya pendidikan dilakukan melalui tiga tahapan, sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis kebutuhan operasional lembaga, menganalisis biaya SPP terdahulu 

dengan penggunaan dana tahun lalu dan melihat perbandingan biaya pendidikan 

dengan perguruan tinggi lain. 

2. Melakukan rapat koordinasi yang melibatkan Ketua Program Studi, Wakil Ketua II Non 

Akademik dan Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak dengan menganalisis kebutuhan, 

selanjutnya merumuskan angka yang ideal, kemudian seluruh unsur pimpinan 

menentukan tentang penetapan besarnya biaya pendidikan dengan mempertimbangkan 

usulan dari masing-masing Program Studi. 

3. Hasil rapat koordinasi tentang penetapan biaya pendidikan dituangkan dalam Keputusan 

Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak tentang Penetapan Biaya Kuliah bagi Mahasiswa 

Baru STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

Uraikan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang memiliki potensi 

akademik baik namun memiliki keterbatasan ekonomi. Tuliskan jumlah dan 

persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya 

pendidikan terhadap total mahasiswa. 

Kebijakan pembiayaan bagi mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan secara 

ekonomi kurang mampu, ditetapkan dalam SK Ketua nomor : 087.A/Kep/II.I.AU/B/2015 
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tentang beasiswa bagi mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik serta kurang 

mampu. Implementasi kebijakan tersebut melalui program beasiswa, baik beasiswa yang 

berasal dari internal STIK Muhammadiyah Pontianak maupun beasiswa yang berasal dari 

lembaga pemerintah.  

1. Beasiswa internal STIK Muhammadiyah Pontianak 

a. Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi tetapi secara ekonomi kurang mampu, 

terdiri dari beasiswa Prodi DIII Keperawatan dan beasiswa Prodi S1 Keperawatan. 

b. Masing-masing Prodi baik Prodi DIII Keperawatan dan Prodi S1 Keperawatan 

membuat pengumuman pendaftaran program beasiswa bagi mahasiswa yang 

berprestasi dan kurang mampu melalui surat edaran dan pengumuman. 

c. Beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu yaitu mahasiswa yang secara ekonomi 

dinyatakan kurang mampu, dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari RT / RW 

/ Kelurahan, pengecekan pembayaran SPP di bagian keuangan setiap semesternya. 

Beasiswa yang diberikan adalah sebesar 10% dari SPP untuk 10 mahasiswa.   

d. Beasiswa akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang 

olahraga, seni, karya ilmiah dan prestasi akademik tingkat daerah maupun nasional 

adalah sebesar 30% dari SPP. 

2. Beasiswa eksternal STIK Muhammadiyah Pontianak  

Beasiswa berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

a. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), beasiswa ini diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu. 

b. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), beasiswa ini diberikan kepada 

mahasiswa berprestasi tetapi secara ekonomi kurang mampu. Beasiswa ini berupa 

bantuan biaya pendidikan selama satu tahun. 

Total penerima beasiswa tahun 2014/2015 sebanyak 40 mahasiswa (5,7 %), tahun 2015/2016 

sebanyak 50 mahasiswa (7,1 %) dan tahun 2016/2017 sebanyak 56 mahasiswa (8 %). 
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Tuliskan realisasi penerimaan dana (termasuk hibah) dalam tiga tahun terakhir dengan 

mengikuti format tabel berikut. 

 

Sumber Dana 

 

Jenis Dana 

Jumlah Dana 

(Rupiah) 

 

Jumlah 

(Rupiah) 

TS-2 TS-1 TS  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Mahasiswa SPP 11.680 

6.109 

 

 

 

12.607 

5.467 

 

11.292 

6.270 

 

35.579 

17.848 

 

Sumbangan lainnya 

 

 

Sub-jumlah.                                                                                   17.789           

18.074             17.562 
(DM)=53.421 

Perguruan tinggi 

sendiri *) 

Jasa Bank 1.439 

255 

 

107 

17 

3 

 

71 

972 

274 

 

65 

58 

7 

 

41 

681 

223 

 

121 

50 

10 

 

61 

3.093 

751 

 

284 

125 

20 

 

                172 

Unit Ventura 

P3M 

Unit IT 

Pendapatan Sewa, 

Aset 

Unit AISMUH 

Sub-jumlah                                                                                  1.893                

1.407                     1.146 

            4.445 

Perkumpulan/ 

Persyarikatan 

Anggaran rutin **)  

 

20.706 

 

 

18.444 

 

 

13.642 

 

 

           52.792 

Anggaran 

Pembangunan 

 

Sub-jumlah                                                                       20.706               

18.444             13.642 

          52.792 

Kemenristekdikti(Ke

mendikbud) 

Kementerian lain 

terkait 

Anggaran rutin **)  

 

 

 

32 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

72 

 

900 
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900 

Anggaran 

Pembangunan 

Beasiswa PPA/BBM 

Hibah 

Sub-jumlah                                                                              32                        

43                  972 

              1047 

Sumber lain 

(dalam dan luar 

negeri) dan unit 

Sumbangan 

Masyarakat 

99 

110 

86 

142 

91 

140 

275 

                392 

Infaq/Zakat 



 Laporan STIK Muhammadiyah Tahun 2019  
 

 
149 

usahayang 

dikelola PTM 

 

Sub-jumlah                                                                                      209                    

228                  231 

667 

Catatan: 

- *)Dana yang diterima perguruan tinggi dari usaha pemanfaatan sumber daya dan 

usaha lainnya. 

- **) Termasuk gaji pendidik (dosen dan tenaga pendidik lainnya) dan tenaga 

kependidikan. 
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Tuliskan penggunaan dana yang diterima dalam tiga tahun terakhir dengan 

mengikuti format tabel berikut. 

 

No. Jenis 

Penggunaan 

Jumlah Dana (Rupiah) Jumlah 

(Rupiah) TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Penyelenggaraan 

Pendidikan *) 
(A1)=9.521 (A2)=10.70

0 

(A3)=12.42

4 

32.644 

2 Penelitian (B1)=28 (B2)=35 (B3)=51 114 

3 
Pengabdian kepada 

Masyarakat 
(C1)=64 (C2)=51 (C3)=32 

147 

4 Investasi Prasarana 7.400 7.950 6.687 22.037 

5 Investasi Sarana 597 377 1.358 2.332 

6 Investasi SDM 3.206 2.981 2.055 8.241 

7 Lain-lain: sebutkan …… 2.005 2.313 1.712 6.030 

Jumlah 22.821 24.406 24.319 71.546 

Catatan: 

- *) Termasuk gaji pendidik (dosen dan tenaga pendidik lainnya) dan tenaga kependidikan. 

 

Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan penelitian dalam tiga tahun 

terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. Sumber Dana 
Besarnya Dana (Rupiah) Jumlah 

(Rupiah) TS-2 TS-

1 

TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Perguruan tinggi sendiri/ 

Persyarikatan/ Pemerintah 

28 35 51 114 

2 Pemerintah     

3 
Lembaga/institusi di luar 

Pemerintah 

    

4 Lembaga/institusi luar 

negeri 

    

Jumlah 28 35 51 (DP)=114 

Catatan: 

- *) Di luar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai bagian dari 

biaya studi lanjut yang dikeluarkan oleh mahasiswa. 
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Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

No. Sumber Dana 
Besarnya Dana (Rupiah) Jumlah 

(Rupiah) TS-2 TS-

1 

TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Perguruan tinggi sendiri/ 

Persyarikatan 

64 51 32 147 

2 Pemerintah     

3 
Lembaga/institusi di luar 

Pemerintah 

    

4 Lembaga/institusi luar negeri     

Jumlah 64 51 32 (DPKM)=147 
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Uraikan sistem monitoring dan evaluasi (monev) internal dalam penggunaan dana. 

Jelaskan apakah sistem monev tersebut telah dilaksanakan secara efektif, 

transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku. 

 

Sistem monitoring dan evaluasi (monev) internal dilakukan oleh Wakil Ketua II bidang 

Non Akademik dan Kepala Bagian Keuangan terhadap pelaksanaan operasional 

penerimaan dan pengeluaran kas serta pembukuan dan pelaporan bulanan bertujuan 

mendorong efisiensi, efektif dan ekonomis, memenuhi ketentuan keuangan, good 

government dan pengamanan aset. 

 

Kegiatan evaluasi dilaksanakan sesuai program kerja yang dibuat dan diketahui oleh 

Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak, antara lain melakukan kegiatan rutin berupa 

pemeriksaan kas dan pengajuan pengadaan barang dari Prodi/Pusat/Unit/Bagian dan 

memantau hasil tindak lanjutnya. 

 

Setiap pengajuan atau pembiayaan harus mendapatkan persetujuan dari Wakil Ketua II 

bidang Non Akademik dan Kepala Bagian Keuangan untuk pencairan dana dan 

pembayaran tagihan transaksi sesuai dengan pengajuan dari Prodi/Pusat/Unit/Bagian. 

Hal ini dimaksudkan agar dapat mengontrol anggaran dan realisasi serta menghindari 

penyimpangan dalam pelaksanaannya 

 

Uraikan sistem pengawasan/audit eksternal, pelaksanaan audit, ketersediaan 

laporan bagi pemangku kepentingan, serta tindak lanjut hasil audit oleh perguruan 

tinggi. 

1. Lembaga Audit Eksternal dan Pelaksanaannya 

Audit eksternal yaitu pemeriksaan penerimaan dan pelaporan pertanggungjawaban 

keuangan yang dilakukan oleh LP2KM (Lembaga Pemeriksaan Pelaporan Keuangan 

Muhammadiyah) yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

Penunjukkan lembaga audit eksternal keuangan untuk melakukan pemeriksaan 

umum dan menilai kewajaran laporan keuangan dilakukan setiap pergantian 

kepemimpinan. 

2. Informasi Keuangan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 

Laporan hasil pemeriksaan dari lembaga audit eksternal keuangan dilaporkan 

kepada Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak, BPH dan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. Jika hasil identifikasi, evaluasi dan monitoring ditemukan hal-hal 

yang tidak sesuai dengan standar pelaporan, maka auditor akan memberikan 

rekomendasi kepada Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak. 

 

Kemudian Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak menindaklanjuti temuan-temuan 

yang harus diperbaiki, jika ada temuan yang terindikasi melakukan penyimpangan 

penggunaan dana maka Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak akan memberikan 

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIK Muhammadiyah Pontianak. 
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Uraikan sistem pengelolaan sarana dan prasarana (kebijakan pengembangan dan 

pencatatan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan, 

keamanan dan keselamatan prasarana dan sarana) yang digunakan dalam 

penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, untuk mencapai tujuan 

perguruan tinggi. 

 

1. Kebijakan Pengembangan dan Pencatatan 

Dalam pengelolaan prasarana dan sarana, STIK Muhammadiyah Pontianak telah 

memiliki kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan pengadaan dan pengelolaan 

aset prasarana dan sarana. Pengelolaan prasarana dan sarana di STIK 

Muhammadiyah Pontianak dilakukan oleh Bagian Perlengkapan, mulai dari 

pengadaan, pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan keamanan, keselamatan 

prasarana dan sarana serta penetapan biaya sewa.  

 

Dalam pengembangan dan upaya peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan 

sarana, STIK Muhammadiyah Pontianak telah membangun sistem informasi 

inventaris dan aset. Sistem ini melakukan pencatatan aset secara komputerisasi, 

termasuk prasarana dan sarana. Semua barang, aset prasarana dan sarana 

dimasukkan kedalam database yang selanjutnya akan diolah menjadi laporan 

tentang keadaan prasarana dan sarana dan laporan hasil pengelolaan. 

 

Database tersimpan di server STIK Muhammadiyah Pontianak dan terkoneksi 

menggunakan jaringan berbasis Fiber Optic (FO) sehingga entry data dan akses 

data yang dilakukan tersambung secara online. Teknis prosedur pengelolaan 

prasarana dan sarana dilaksanakan dengan dasar kebijakan, diantaranya : 

a. Pengadaan prasarana dan sarana sesuai dengan SK Ketua nomor : 

089.A/Kep/II.I.AU/B/2015.  

b. Pencatatan barang inventaris menggunakan pedoman kodefikasi inventaris 

barang STIK Muhammadiyah Pontianak. 

c. Penetapan biaya sewa prasarana dan sarana STIK Muhammadiyah Pontianak 

sesuai dengan SK Ketua nomor : 089.A/Kep/II.I.AU/B/2015.  

 

2. Penetapan Penggunaan 

Dalam pengaturan atau penetapan penggunaan prasarana dan sarana, STIK 

Muhammadiyah Pontianak menggunakan aturan yang disepakati dan diatur secara 

terkoordinir.  

a. Penetapan penggunaan menggunakan pedoman pengelompokkan jenis 

barang dan semua barang yang ada dicatat dalam data aset barang. 

b. Penetapan penggunaan prasarana dan sarana sesuai dengan pengajuan 

permintaan dari Prodi/Pusat/Unit/Bagian kerja. 
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c. Pengaturan penggunaan ruangan diatur oleh Kepala Bagian Perlengkapan 

berdasarkan SK Ketua nomor : 095.A/II.I.AU/SK/D/2015 serta berdasarkan hasil 

rapat pimpinan dan kesepakatan Prodi/Pusat/Unit/Bagian yang menempati. 

 

3. Keamanan dan Keselamatan Penggunaan Prasarana dan Sarana 

a. Izin peminjaman fasilitas, aula dan ruangan diberikan dengan mengajukan 

surat resmi dan mengisi buku peminjaman. 

b. Penggunaan fasilitas didalam kampus dicatat didalam buku peminjaman 

barang dengan memberikan jaminan berupa kartu identitas untuk 

pertanggungjawaban pengembalian barang yang dipinjam. 

c. Untuk keselamatan kendaraan dijamin oleh asuransi Sinarmas. 

d. Keselamatan penumpang dijamin oleh Jasaraharja (driver wajib memiliki SIM). 

e. Peminjaman aset diatur oleh bagian keuangan untuk jasa, serta diketahui dan 

dipantau bagian perlengkapan. Peminjaman aset dilakukan dengan mengisi 

buku peminjaman terlebih dahulu. 

f. Semua gedung STIK Muhammadiyah Pontianak dilengkapi fasilitas 

pengamanan kebakaran. Untuk menjaga stabilitas peralatan mekanikal dan 

elektrikal, semua gedung dilengkapi dengan instalasi penangkal petir. 

 

4. Pelaksanaan dan Pengaturan Kebersihan dan Keamanan 

Secara keseluruhan pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan sarana STIK 

Muhammadiyah Pontianak dalam pengawasannya dipusatkan pada bagian 

Perlengkapan dan Rumah Tangga. Pelaksanaan dan pengaturan kebersihan serta 

keamanan, terkontrol oleh Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga diantaranya: 

a. Perawatan genset diatur oleh Jasa Teknisi genset professional 

b. Perawatan AC ditangani oleh Jasa Teknisi 

c. Cleaning service 

d. Security 

e. Teknisi listrik 

f. Maintenancekomputer  dan printer oleh Unit IT STIK Muhammadiyah 

Pontianak 

Maintenance gedung oleh tenaga professional sesuai dengan kerusakan yang terjadi. 
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Lahan, Sarana dan Prasarana 

Tuliskan lokasi, status, penggunaan dan luas lahan yang digunakan perguruan tinggi 

untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan mengikuti 

format tabel berikut. 

 

No. Lokasi Lahan 

(Nama dan Nomor 

Jalan, 

Kota, Provinsi) 

Status 

Penguasaan/ 

Kepemilikan 

Lahan *) 

Pengguna

an 

Lahan 

Luas Lahan 

(Ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Jl. Sui Raya Dalam, Gg. 

Ceria 5, Kubu Raya, 

No.Hak 2072 

Milik sendiri Lahan parkir 6.695 m2 

2 Jl. Sui Raya Dalam, Gg. 

Ceria 5 no.10, Kubu Raya, 

No.Hak 3261 

Milik sendiri Gedung 

KH.Hisyam (2L) 

105 m2 

3 Jl. Sui Raya Dalam, Gg. 

Ceria 5 no.10, Kubu Raya, 

No.Hak 3260 

Milik sendiri Masjid As-Syifa 105 m2 

4 Jl. Sui Raya Dalam, Gg. 

Ceria 5 no.10, No.Hak 

329, 32568, 2544, 2543, 

2542, 3258, 2543 

Milik sendiri Gedung 

KH.Mas 

Mansyur (4L) 

1.148 m2 

5 Jl. Sui Raya Dalam, Gg. 

Ceria 6, Kubu Raya, 

No.Hak 2999, 2998, 2997, 

7338, 7337, 8847, 8846 

Milik sendiri Gedung 

KH.Ahmad 

Dahlan (7L) 

957 m2 

6 Jl. Sui Raya Dalam, Gg. 

Ceria 6, Kubu Raya, 

No.Hak 5661 

Milik sendiri Penghubung 

akses jalan gg. 

Ceria 5 dan gg. 

Ceria 6 

216 m2 

7 Jl. Kampung Kapur, Kec. 

Sui Raya, No.Hak 1404 

 

Milik sendiri Pengembangan 

kampus 

19.440 m2 

8 Jl. Kampung Kapur Parit 

Mayor, Kec. Sui Raya. 

No.Hak 2309  

 

Milik sendiri Pengembangan 

usaha ventura 

2.570 m2 

9 Jl. Kampung Kapur Parit 

Mayor, Kec. Sui Raya, 

No.Hak 3249 

 

 

Milik sendiri Pengembangan 

usaha kampus 

1.800 m2 

10 Jl.Ampera, Kota Milik sendiri Rencana untuk 26.840 m2 
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Pontianak pembangunan 

Rumah Sakit 

Muhammadiya

h 

              Jumlah 59876 m2 

Catatan: 
*) Status: milik sendiri, sewa, pinjaman, kerjasama. 

- Lahan termasuk dengan yang digunakan oleh seluruh pusat belajar jarakjauh 

 

Tuliskan data prasarana yang digunakan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan 

program/kegiatan perguruan tinggi dengan mengikuti format tabel berikut. 

Cantumkan dan jelaskan jenis prasarana yang secara khusus diperlukan untuk 

menangani proses pembelajaran dan pengelolaan di perguruan tinggi terbuka jarak 

jauh. 

 

 

No. 
Jenis 

Prasaran

a *) 

 

Jml 

Unit 

Total 

Luas 

(m2) 

Kepemilikan **) Kondisi **) 

Milik 

Sendir

i 

Sewa/Pin-

jam/ 

Kerja sama 

Teraw

at 

Tidak 

Terawa

t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Ruang 

Perpust

akaan 

3 192m

² 

√ - √ - 

2 Ruang 

Kuliah 

19 1520 

m² 

√ - √ - 

3 Laborat

orium 

Komput

er dan 

Multime

dia 

2 160 

m² 

√ - √ - 

4 Laborat

orium 

Kepera

watan 

21 480 

m² 

√ - √ - 

5 Server 2 40 m² √ - √ - 

6 Ruang 

IT 

1 40m² √ - √ - 

7 Prodi 

Ners 

1 41.6 

m² 

√ - √ - 

8 Ruang 16 320 √ - √ - 



 Laporan STIK Muhammadiyah Tahun 2019  
 

 
157 

Tutorial m² 

9 Ruang 

Aismuh 

1 20 m² √ - √ - 

11 Ruang 

Pelayan

an 

Terpadu 

1 40 m² √ - √ - 

12 BAAK 2 60 m² √ - √ - 

13 Keuang

an 

3 60 m² √ - √ - 

14 Ruang 

Dosen 

23 320 

m² 

√ - √ - 

15 Ruang 

Ketua 

1 80 m² √ - √ - 

16 Ruang 

Waket I 

1 40 m² √ - √ - 

17 Ruang 

Waket II 

1 40 m² √ - √ - 

18 Ruang 

Waket 

III 

1 20 m² √ - √ - 

19 Prodi 

DIII 

1 41.6 

m² 

√ - √ - 

20 Ruang 

Pelatiha

n lt.3 

1 80 m2 √ - √ - 

21 Aula 1 466 

m2 

√ - √ - 

22 Ruang 

Amphi 

Theater 

1 160 

m2 

√ - √ - 

23 Konseli

ng 

1 20 m2 √ - √ - 

24 Ruang 

PUSKA 

 

1 20 m2 √ - √ - 

25 Ruang 

Rapat 

1 41.6 

m2 

√ - √ - 

Luas Seluruhnya 
4302.8m

² 

    

Catatan: 
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0 *) Termasuk prasarana yang terdapat di seluruh pusat belajar jarakjauh. 

0 **) Beri tanda pada kolom yangsesuai. 

 

Tuliskan data prasarana lain yang mendukung terwujudnya visi (misalnya tempat 

pembinaan minat dan bakat ,kesejahteraan, ruang himpunan mahasiswa, asrama 

mahasiswa) dengan mengikuti format tabel berikut. Cantumkan dan jelaskan jenis 

sarana yang secara khusus diperlukan untuk menangani proses pembelajaran dan 

pengelolaan di perguruan tinggi terbuka jarak jauh. 

 

No. 
Jenis Prasarana 

Pendukung 

Jumlah 

Unit 

Total Luas 

(m2) 

Kepemilikan* Kondisi** 

Milik 

Sendiri 

Sewa/ 

Pinjam/

Kerjasa

ma 

Terawat 
Tidak 

Terawat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 HIMA DIII, SECUB 1 35 m2 √ - √ - 

2 HIMA S1, ILMIKI, 

EMT 

1 35 m2 √ - √ - 

3 BEM 1 17.6 m2 √ - √ - 

4 IMM 1 17.6 m2 √ - √ - 

5 Kantin  1 114 m2 √ - √ - 

6 Ruang ventura 1 80 m2 √ - √ - 

7 Resepsionis  1 30 m2 √ - √ - 

8 Masjid  1 190 m2 √ - √ - 

9 Lapangan 

badminton 

2 163.48 m2 - √ √ - 

10 Lapangan futsal 1 800 m2 - √ √ - 

11 Meja pimpong 1 4.16 m2 √ - √ - 

12 Lapangan parkir 2 2294 m2 √ - √ - 

13 Pantry 1 35 m2 √ - √ - 

14 Ruang 

perlengkapan 

1 80 m2 √ - √ - 

15 Pos satpam 1 4 m2 √ - √ - 

16 Lapangan volley 1 162 m2 √ - √ - 

17 Ruang 

penerimaan 

mahasiswa baru 

1 35 m2 √ - √ - 

18 Toilet 16 16 m2 √ - √ - 

Luas Seluruhnya 
4112.84 

m2 
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Catatan: 

0 *) Termasuk prasarana yang terdapat di seluruh pusat belajar jarakjauh. 

0 **) Beri tanda pada kolom yangsesuai. 

 

Tuliskan sarana yang dimiliki untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran jarak 

jauh (kit praktik/praktikum, peralatan video conference, ruang baca virtual, peralatan 

ujian online, peralatan cetak bahan ujian, peralatan produksi multimedia) yang 

digunakan perguruan tinggi dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. Jenis Prasarana 
Jumlah 

Unit 

Total Luas 

(m2) 

Kepemilikan* Kondisi** 

Milik 

Sendiri 

Sewa/ 

Pinjam/ 

Kerjasama 

Terawat 
Tidak 

Terawat 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Ruang 

Perpustakaan 

3 192m² √ - √ - 

2 Ruang Kuliah 19 1520 m² √ - √ - 

3 Laboratorium 

Komputer dan 

Multimedia 

2 160 m² √ - √ - 

4 Laboratorium  

Keperawatan 

21 480 m² √ - √ - 

5 Server 2 40 m² √ - √ - 

6 Ruang IT 1 40m² √ - √ - 

7 Prodi Ners 1 41.6 m² √ - √ - 

8 Ruang Tutorial 16 320 m² √ - √ - 

9 Ruang Aismuh 1 20 m² √ - √ - 

11 Ruang 

Pelayanan 

Terpadu 

1 40 m² √ - √ - 

12 BAAK  2 60 m² √ - √ - 

13 Keuangan 3 60 m² √ - √ - 

14 Ruang Dosen 23 320 m² √ - √ - 

15 Ruang Ketua 1 80 m² √ - √ - 

16 Ruang Waket I 1 40 m² √ - √ - 

17 Ruang Waket II 1 40 m² √ - √ - 

18 Ruang Waket III 1 20 m² √ - √ - 

19 Prodi DIII 1 41.6 m² √ - √ - 

20 Ruang 

Pelatihan lt.3 

1 80 m2 √ - √ - 

21 Aula 1 466 m2 √ - √ - 

22 Ruang Amphi 

Theater 

1 160 m2 √ - √ - 
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Keterangan: 

 * Siapkan dokumen terkait dengan kepemilikan/penguasaan prasarana pada saat asesmen 

lapangan. 

**  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.  

 

 

 

 

 

23 Konseling 1 20 m2 √ - √ - 

24 Ruang PUSKA 1 20 m2 √ - √ - 

25 Ruang Rapat 1 41.6 m2 √ - √ - 

Luas Seluruhnya 4302.8m²     
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Tuliskan jenis prasarana tambahan beserta nilai investasi yang dikembangkan dalam 

tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun 

mendatang dengan mengikuti format tabelberikut. 

 

No. 

Jenis 

Prasarana 

Tambahan 

Investasi Prasarana 

Selama Tiga Tahun 

Terakhir 

(Juta Rupiah) 

Rencana Investasi Prasarana dalam 

Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi  

(Juta Rupiah) 
Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Gedung V 27.000  STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

2 Klinik atau RS 

tipe C 

 20.000 STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

3 Stadion dan 

sport center 

 10.000 STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

4 Guest house 

atau asrama 

 10.000 STIK 

Muhammadiyah 

Pontianak 

 

Tuliskan pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk 

elektronik/e-library) yang dimiliki perguruan tinggi. 

 

No. Jenis Pustaka 
Jumlah Judul Jumlah Copy 

Cetak Elektronik 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Buku teks 2.463 1.500 5.773 

2 Jurnal nasional yang 

terakreditasi 

2  24 

3 Jurnal internasional 20  63 

4 Prosiding 24  37 

           Jumlah 2.509 1.500 5.897 
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Uraikan aksesibilitas dan pemanfaatan pustaka oleh sivitasa ademika. 

 

Pelayanan aksesibilitas dan pemanfaatan perpustakaan dilayani oleh sistem informasi 

perpustakaan. Aksesibilitas dan pemanfaatan pustaka meliputi: (1)waktu layanan, 

(2)mutu layanan dan (3)ketersediaan sistem E-Library. 

1. Waktu layanan 

      STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki satu perpustakaan pusat. Bahan pustaka 

cetak dan e-book dapat di akses sesuai jam operasional perpustakaan. 

Perpustakaan buka lima hari dalam seminggu, mulai dari jam 08.00 – 19.00 WIB. 

Total jam buka perpustakaan rata-rata ≥ 40 jam per minggu, memudahkan 

pengguna untuk memanfaatkan koleksi dan layanan yang tersedia.  

  Hari senin s/d jumat    : pukul 08.00 – 19.00 WIB 

        Istirahat senin s/d kamis  : pukul 12.00 – 13.00 WIB 

        Istirahat jumat     : pukul 11.00 – 13.00 WIB 

        Hari sabtu s/d minggu dan hari besar nasional : Libur 

2. Mutu layanan 

        Sistem layanan yang diterapkan di perpustakaan STIK Muhammadiyah Pontianak 

adalah sistem layanan terbuka (open acces service) dengan mengakses OPAC 

(online public acces cataloque) versi AKASIA. Layanan yang tersedia di 

perpustakaan STIK Muhammadiyah Pontianak, yaitu : 

a. Pelayanan sirkulasi : bagian ini melayani peminjaman buku, pengembalian buku 

dan penelusuran informasi koleksi buku. Di bagian ini terdapat buku teks yang 

dapat dipinjam.  

b. Pelayanan referensi : bagian referensi melayani rujukan ilmiah, penggunaan 

koleksi referensi, fotokopi dan penelusuran informasi buku. Di bagian ini terdapat 

koleksi skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Karya Ilmiah Akhir (KIA), kamus, prosiding, 

majalah, koran dan jurnal nasional maupun internasional.  

c. Pelayanan multimedia corner : bagian multimedia corner melayani akses internet 

dan fasilitas personal komputer, tersedia 3 PC multimedia yang dapat digunakan. 

Setiap PC memiliki sambungan ke internet dan dilengkapi dvd-rw.  

d. Pelayanan E-Resources (E-Book) : fasilitas E-Resources yang digunakan di 

Perpustakaan STIK Muhammadiyah Pontianak dapat diakses oleh seluruh civitas 

akademika dan pengunjung umum dengan kerjasama (MOU), sistem layanan yang 

diterapkan  di perpustakaan adalah sistem layanan terbuka (Open Acces Service) 

dengan OPAC (Online Public Acces Cataloque) berbasis SIPRUS dengan alamat 

OPAC adalah (digilib.stikmuhptk.ac.id). 

3. Ketersediaan sistem E-Library 

 

Ketersediaan layanan E-Library yang dimiliki telah memenuhi sebagian besar kebutuhan dosen, staf 

dan mahasiswa. Jumlah pengguna layanan tahun 2017 sebanyak 3.141. Bagi anggota yang 

membutuhkan bahan pustaka tetapi perpustakaan tidak memiliki koleksinya maka perpustakaan 

bersedia mencarikan bahan pustaka ke perpustakaan mitra kerjasama. Perpustakaan STIK 
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Muhammadiyah Pontianak menjalin kerjasama dengan institusi lain, diantaranya Universitas 

Muhammadiyah Pontianak, AKBID Ai’syiah dan AKBID Panca Bakti 

 

Uraikan upaya perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran (terpusat), 

serta aksesibilitasnya bagi sivitas akademika. 

Untuk mendukung proses pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana dikelola oleh 

bagian IT STIK Muhammadiyah Pontianak yang bekerjasama dengan perpustakan STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Fasilitas yang dikelola diantaranya adalah Perpustakaan Terpusat 

(E-Library Center). Pelayanan administrasi perpustakaan menggunakan produk open-source 

yaitu SLIMS (Senayan Library Information Management System). Aplikasi E-Library tersebut 

online 24 jam sehingga pihak pengguna perpustakaan dapat mencari informasi koleksi 

darimana saja dan kapan saja. Aplikasi E-Library ditempatkan pada sebuah Virtual Private 

Server (VPS) sub-domain digilib.stikmuhptk.ac.id. 

 

STIK Muhammadiyah Pontianak juga memiliki Laboratorium Mini Hospital yang merupakan 

gedung laboratorium yang dapat difungsikan untuk mempresentasikan dan memberikan 

pengalaman belajar yang menyerupai lahan praktek yang sebenarnya. Dengan adanya mini 

hospital mahasiswa akan mendapatkan ketrampilan sesuai dengan standar kompetensi yang 

ada dalam kurikulum. Untuk menunjang kemampuan tersebut serta sesuai dengan visi dan 

misi institusi maupun program studi, laboratorium STIK Muhammadiyah Pontianak 

menyediakan ruang praktikum yang terdiri darilaboratorium keperawatan dengan konsep mini 

hospital dan laboratorium biomedik. Laboratorium keperawatan dengan konsep mini hospital 

terdiri dari 21 ruangan diantaranya mulai dari ruang laboratorium keperawatan Intensif Care 

Unit (ICU), Pediatric/Neonatus Intensive Care Unit (PICU/NICU), Operating Room (OK), 

Recovery Room (RR), Surgical Care Unit (SCU/KMB), Incontinentia Care Outpatient (ItCO), 

Wound Care Outpatient (WCO), Emergency Care Unit (UGD), Internal Care Unit (InCU), Stoma 

Care Outpatient (SCO), Antenatal Care Unit (ANC), Intranatal Care Unit (INC), Postnatal Care 

Unit (PNC), Community Health Care and Health Education Unit, Baby Care Unit, Pediatric Care 

Unit, Play Ground, Mental Health Care outpatient, Unit Farmasi, central lab dan Waiting Room. 

Selain itu, berbagai peralatan penunjang yang ada disetiap ruangan diantaranya phantom, 

Resusitasi Jantung Paru (RJP) Anak dan Dewasa, phantom pemasangan kateter, phantom 

pemasangan NGT, phantom pemasangan infus, phantom injeksi, dummy luka diabetik dan 

stoma, phantom pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Berbagai alat penunjang pemeriksaan 

fisik dan pemeriksaan diagnostik juga dilengkapi untuk memudahkan proses pembelajaran 

praktikum diantaranya EKG, oftalmoskop, otoskop, tonometri, spirometri, cardioscope, syringe 

pump, ventilator, suction pump, oxygen central, irigasi kateter dan AED serta berbagai CD 

ketrampilan prosedur tindakan keperawatan dan lain-lainnya. Fasilitas ini dapat digunakan 

oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan bahkan tidak jarang pihak luar kampus 

sebagai sarana praktikum maupun pelatihan. 

 

Uraikan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk 

kegiatan pembelajaran (hardware, software, e-learning, e-library). 
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STIK Muhammadiyah Pontianak mendukung pembelajaran berbasis elektronik dengan 

standar hardware dan software pendukung, didalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai: 

(1) hardware dan topologi jaringan, (2) software, (3) e-learning dan (4) e-library.  

1. Hardware dan jaringan 

STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki fasilitas jaringan baik LAN maupun WAN 

dengan backbone fiberoptic. Koneksi jaringan antar gedung juga sudah menggunakan 

jaringan fiberoptic, untuk itu konektifitas bandwitdh sudah mampu memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

 

Dengan adanya provider utama yang membackup internet yaitu Telkom, dimana 

provider memberikan bandwitdh sebesar 30 Mbps. Untuk mendukung proses belajar 

mengajar dan bimbingan, disetiap wilayah sudah tercover 11 titik akses wifi. Area 

hostspot telah dimanfaatkan oleh lebih dari 700 mahasiswa maupun civitas akademika 

STIK Muhammadiyah Pontianak dengan menggunakan login area server. 

 

Laboratorium bahasa memiliki 55 unit PC dan laboratorium komputer memiliki 55 unit 

PC. Fasilitas laboratorium multimedia digunakan untuk kegiatan praktikum, registrasi 

mahasiswa baru, pelatihan dan ujian berstandar nasional sebagai CBT Center di 

Kalimantan Barat. 

 

Hardware yang digunakan untuk mendukung sistem informasi di STIK Muhammadiyah 

Pontianak, meliputi : 

 

No Nama Jumlah Keterangan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Server 4 unit 1) Web server 

2) CBT server 

3) Proxy server 

2 Router 6 unit 1) CBT router 

2) Telkom router 

3) Router bandwitdh management 

4) Router gedung KH. Mas Mansyur 

5) Router gedung KH. Ahmad Dahlan 

3 Switch 

Manageable 

2 unit 1) Manageable LAN gedung KH. Mas 

Mansyur 

2) Manageable LAN gedung KH. 

Ahmad Dahlan 

4 Switch 

Unmanageable 

14 unit 1) 1 unit perpustakaan 

2) 7 unit lab multimedia 

3) 2 unit ruang server lantai 3 

4) 1 unit keuangan 

5) 1 unit IT 

6) 1 unit BAAK  
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7) 1 unit bagian umum 

5 Access Point Wifi 12 unit 10 unit bekerja pada frekuensi 2,4ghz 

4 unit bekerja pada frekuensi 5,4ghz 

6 Personal computer 269 unit Tersebar diberbagai unit dan bagian 

 

2. Software 

STIK Muhammadiyah Pontianak menggunakan berbagai software diantaranya 

berlisensi GPL, Microsoft dan lainnya. Untuk lisensi GPL seperti (1) CentOs7 (2) MySql 

(3) Apache (4) PHP digunakan pada server hosting dan data center. Lisensi dari 

Microsoft berupa beberapa aplikasi dan sistem operasi seperti (1) windows 7, (2) 

windows 10, (3) office 2013. Selain itu ada juga lisensi resmi dari kaspersky sebagai 

jaminan keamanan PC maupun perangkat lain. Untuk laboratorium bahasa digunakan 

aplikasi language dengan lisensi 50 unit. 

 

3. E-learning 

STIK Muhammadiyah Pontianak mendukung pembelajaran secara elektronik yang terus 

dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa dan civitas 

akademika. E-learning dapat diakses dihalaman www.stikmuhptk.ac.id/learning. 

Mahasiswa dapat melakukan download materi kuliah, tugas dan informasi perkuliahan 

lainnya. Berbagai informasi mata kuliah seperti informasi materi pokok, sub materi, 

sistem penilaian, referensi mata kuliah ditampilkan dengan mengutamakan kemudahan 

pengguna. 

 

Mahasiswa dan dosen yang akan mendownloade-learning di wajibkan untuk login 

terlebih dahulu dengan id yang diberikan dan berlaku untuk semua sistem informasi 

yang ada di STIK Muhammadiyah Pontianak. Hal ini dilakukan agar materi yang di 

download tidak di salah gunakan oleh pihak diluar STIK Muhammadiyah Pontianak.

 

http://www.stikmuhptk.ac.id/learning
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4. E-Library 

Untuk mendukung pembelajaran berbasis online, STIK Muhammadiyah Pontianak juga 

memiliki fasilitas lain yaitu e-library, e-journal dan repository. E-library selanjutnya 

dikenal dengan nama digilib di STIK Muhammadiyah Pontianak adalah salah satu sistem 

yang melakukan koneksi perpustakaan secara digital. Halaman website perpustakaan 

dapat diakses dengan mudah di www.digilib.stikmuhptk.ac.id. Halaman peminjaman 

dan koleksi buku online  Mahasiswa maupun dosen dapat dengan mudah mencari 

koleksi buku di perpustakaan secara digital di laman www.opac.stikmuhptk.ac.id. 

Ditampilkan secara ringkas dan mudah, pengguna digilib juga dapat melakukan 

booking buku secara online sehingga mempermudah peminjaman buku.  

 

E-journal adalah fasilitas yang dimiliki oleh STIK Muhammadiyah Pontianak yang 

terhubung dengan unit penelitian dan pengembangan, melalui halaman 

www.journal.stikmuhptk.ac.id dan informasi tentang unit penelitian di 

www.litbang.stikmuhptk.ac.id. Selain jurnal, STIK Muhammadiyah Pontianak juga 

memiliki basis data penelitian dan karya ilmiah di halaman 

www.repository.stikmuhptk.ac.id yang selanjutnya disebut repository. Dosen dan 

mahasiswa dapat dengan mudah melihat hasil karya ilmiah dan penelitian yang telah 

dilakukan oleh dosen sehingga dapat meningkatkan wawasan dan referensi ilmiah. 

 

http://www.digilib.stikmuhptk.ac.id/
http://www.opac.stikmuhptk.ac.id/
http://www.journal.stikmuhptk.ac.id/
http://www.litbang.stikmuhptk.ac.id/
http://www.repository.stikmuhptk.ac.id/
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Uraikan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk 

kegiatan administrasi (akademik, keuangan, dan personil) serta aksesibilitasnya. 

 

Sistem informasi yang dimiliki oleh STIK Muhammadiyah Pontianak ditunjang oleh LAN 

dan WAN bekerjasama dengan provider penyedia layanan internet Telkom sehingga 

mempunyai bandwitdh sebesar 30 Mbps maka kebutuhan aktifitas akademik akan berjalan 

dengan baik.  

Layanan penyedia server dan hosting dapat berjalan selama 24 jam tanpa jeda sehingga 

akses ke sistem informasi tetap terjaga, dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Untuk 

kegiatan administrasi akan dijelaskan pada bab ini adalah (1) Sistem informasi akademik 

dan keuangan (2) Sistem informasi personil. 

(1) Sistem informasi akademik dan keuangan 

Sistem informasi akademik dan keuangan (SIAK) adalah sistem informasi utama yang 

dimiliki di STIK Muhammadiyah Pontianak yang terintegrasi akademik dan keuangan. 

Semua aktifitas akademik dan keuangan di akses melalui halaman 

www.siak.stikmuhptk.ac.id. SIAK yang dimanfaatkan dosen, mahasiswa, staf 

akademika dan keuangan adalah sebagai berikut : 

 

No User Keterangan 

(1) (2) (3) 

1 Dosen 1) Update profile dosen 

2) Riwayat pendidikan 

3) Karya tulis ilmiah 

4) Pengabdian 

5) Pelatihan 

6) Input nilai mahasiswa 

7) Monitoring KRS, KHS, Nilai, Mahasiswa bimbingan 

8) Input data pembelajaran untuk kemudian 

ditampilkan di e-learning. 

2 Mahasiswa 1) Updateprofile mahasiswa 

2) Mengajukan tugas akhir/skripsi 

3) Bimbingan skripsi 

4) Mengisi kartu rencana studi 

5) Mencetak kartu hasil studi 

6) Pengajuan SKPI 

3 Staf  1) Legalitas hukum dan pimpinan struktural 

2) Master dan kegiatan program studi 

3) Jadwal kuliah program studi 

4) Monitoring aktifitas dosen 

5) Absen mengajar dosen 

6) Monitoring mahasiswa bimbingan 

7) Monitoring aktifitas kuliah per semester 

8) Update status kuliah mahasiswa 

9) Pengajuan skripsi 

10) Lulusan 

http://www.siak.stikmuhptk.ac.id/
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11) Kurikulum dan perangkat pembelajaran 

12) Nilai mahasiswa, nilai pindahan, KRS dan KHS 

13) Rekap dan transkrip nilai 

4 Keuangan 1) Monitoring mata anggaran 

2) Update biaya kuliah, PMB dan biaya skripsi 

3) Monitoring pembayaran melalui bank 

4) Transaksi harian 

5) Laporan keuangan 

 

 

(2) Sistem informasi personil 

Mengacu standar data sistem informasi kepegawaian nasional, maka STIK 

Muhammadiyah Pontianak memiliki sistem informasi kepegawaian yang selanjutnya 

diberi nama SIMPEG dan dapat diakses dengan mudah di laman 

www.simpeg.stikmuhptk.ac.id yang memuat berbagai data dan informasi data 

pegawai sebagai berikut : 

a. Mutasi pegawai 

b. Riwayat pendidikan  

c. Riwayat kepangkatan 

d. Riwayat fungsional 

e. Riwayat struktural 

f. Riwayat penghargaan 

g. Riwayat sertifikasi 

h. Riwayat keluarga 

i. Kenaikan gaji 

j. Data asesor 

k. Riwayat diklat 

l. Evaluasi kinerja bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kewajiban profesi. 

 

http://www.simpeg.stikmuhptk.ac.id/
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STIK Muhammadiyah Pontianak mempunyai dua sistem pengelolaan sarana prasarana yaitu 

menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan secara konvensional. Sistem berbasis 

teknologi selanjutnya disebut dengan inventory dengan laman www.inventory.stikmuhptk.ac.id. 

Sistem inventory dapat melakukan pendataan aset dengan lengkap mengacu pada kebutuhan 

internal maka jumlah harta kekayaan dapat di akses dan di monitoring dengan baik.  

 

Inventory sistem juga mendatakan peminjaman dan pengembalian barang, dimana jika 

dilakukan secara konvensional akan memerlukan waktu yang lama untuk monitoring aset. 

Dengan adanya inventory sistem ini, maka monitoring aset, input data dan laporan dapat 

dengan mudah dilakukan.  

 

Inventory system mempunyai dua tingkat akses login. Tingkat pertama adalah admin yang 

bertugas untuk melakukan input data, aset dan laporan. Tingkat kedua ada petugas yang 

melakukan monitoring harian seperti peminjaman dan pengembalian aset, sedangkan 

pengelolaan aset secara konvensional dilakukan dengan pencatatan manual di buku aset yang 

dilaporkan kepada pimpinan setiap tahun.  

 

http://www.inventory.stikmuhptk.ac.id/
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Uraikan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi terbuka jarak jauh 

untuk pengelolaan sarana dan prasarana (hardware, software). 
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Uraikan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan 

keputusan. 

 

STIK Muhammadiyah Pontianak mempunyai sistem pendukung keputusan yang dimonitoring 

oleh pimpinan. Sistem ini dirancang untuk menampilkan data sesuai kebutuhan dan dapat 

membantu pimpinan mengambil keputusan. Sistem ini diberi nama Sistem Informasi 

Pengambil Keputusan (SISPEN) dan dapat di akses di laman www.sispen.stikmuhptk.ac.id. 

Didalam sistem ini pimpinan dapat memonitor dibidang akademik, misalnya : monitoring 

aktifitas perkuliahan, aktifitas dosen, kemajuan akademis mahasiswa, lulusan, grafik IPK dan IPS, 

serta jumlah mahasiswa baru. Dengan adanya SISPEN ini, maka pimpinan dapat dengan mudah 

membuat keputusan. 

 

Data yang ditampilkan adalah hasil olah data di database terpusat, sehingga data yang 

ditampilkan merupakan data up to date sesuai dengan kondisi real. Informasi yang disajikan 

dalam bentuk format tabel, rasio, grafik dan indikator lainnya. 

 

Selain secara sistem terpadu, ada juga sistem konvensional yaitu melalui rapat pimpinan, 

akademik dan non akademik yang membahas permasalahan yang ada bersumber dari data 

system information management. Dengan sistem yang ada maka pimpinan mampu mengambil 

keputusan yang lengkap, tepat dan objektif.  

 

Uraikan akses mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi 

(misalnyawebsiteperguruan tinggi, fasilitas internet, jaringan lokal, jaringan nirkabel 

)yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal. 

 

Pada sub bab ini akan dijelaskan : (1) website institusi (2) fasilitas internet (3) jaringan lokal (4) 

jaringan nirkabel. 

1. Website Institusi 

STIK Muhammadiyah Pontianak mempunyai laman website yang dapat diakses dengan 

domain www.stikmuhptk.ac.id, selain domain utama juga mempunyai beberapa sub domain 

adalah sebagai berikut : 

No Nama Domain Kegunaan 

(1) (2) (3) 

1 www.stikumhptk.ac.id Website utama STIKMUHPTK 

2 www.asamurat.stikmuhptk.ac.id Pengelolaan surat menyurat  

3 www.digilib.stikmuhptk.ac.id Perpustakaan online 

4 www.inc2017.com Event konfrensi internasional 

5 www.inventory.stikmuhptk.ac.id Pengelolaan asset 

6 www.journal.stikmuhptk.ac.id Pengelolaan jurnal 

7 www.litbang.stikmuhptk.ac.id Website penelitian dan pengembangan 

8 www.pmb.stikmuhptk.ac.id Penerimaan mahasiswa baru 

9 www.puska.stikmuhptk.ac.id Pusat karir dan tracer study 

http://www.sispen.stikmuhptk.ac.id/
http://www.stikmuhptk.ac.id/
http://www.stikumhptk.ac.id/
http://www.asamurat.stikmuhptk.ac.id/
http://www.digilib.stikmuhptk.ac.id/
http://www.inc2017.com/
http://www.inventory.stikmuhptk.ac.id/
http://www.journal.stikmuhptk.ac.id/
http://www.litbang.stikmuhptk.ac.id/
http://www.pmb.stikmuhptk.ac.id/
http://www.puska.stikmuhptk.ac.id/
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10 www.repository.stikmuhptk.ac.id Pengelolaan penelitian dosen  

11 www.siak.stikmuhptk.ac.id Sistem akademik dan keuangan  

12 www.simpeg.stikmuhptk.ac.id Sistem kepegawaian  

13 www.opac.stikmuhptk.ac.id Sistem buku online 

 

 

2. Fasilitas Internet 

Fasilitas internet STIK Muhammadiyah Pontianak dipercayakan kepada provider yaitu Telkom 

dengan bandwitdh sebesar 30 Mbps. Akses internet bertipe IDIA Dedicated Internet 1:1 

dengan backbone jaringan fiber optik. Untuk internal gedung menggunakan jaringan utama 

fiber optik dan jaringan distribusi dengan LAN cat 6 antar gedung menggunakan jaringan Fiber 

Optik. 

Pemerataan akses dibagi dan disesuaikan dengan kebutuhan user, oleh karena itu bandwitdh 

sebesar 30 Mbps akan dibagi rata untuk semua user yang aktif. Namun tetap dilakukan kontrol 

pembagian dengan menggunakan teknik bandwitdh management di router mikrotik sebagai 

contoh untuk mengatasi jumlah user yang tidak selalu sama setiap detiknya maka digunakan 

metode PCQ (Peer Connection Queue). Jika jumlah user yang menggunakan sebanyak 100 

maka otomatis bandwitdh sebesar 30 Mbps akan dibagi 100 dengan metode ini maka 

bandwitdh yang diterima user akan merata dan lebih efisien.  

 

3. Jaringan Lokal 

STIK Muhammadiyah Pontianak mempunyai jaringan lokal yang menggunakan LAN standar 

internasional IEA/TIA 568A dan TIA/EIA 568B dengan tipe kabel CAT6. Untuk backbone 

jaringan LAN digunakan fiber optik standar IEEE 802.8. Jaringan backbone yang dimaksud 

adalah jaringan yang menghubungkan antar gedung dan jaringan antar note manageable 

http://www.repository.stikmuhptk.ac.id/
http://www.siak.stikmuhptk.ac.id/
http://www.simpeg.stikmuhptk.ac.id/
http://www.opac.stikmuhptk.ac.id/
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switch. Dengan demikian jaringan di STIK Muhammadiyah Pontianak sudah memenuhi standar 

nasional dan internasional dengan kecepatan 10 Gpon atau 10 Gbps per second disetiap lini 

backbone maka kebutuhan sudah lebih dari cukup. 

 

4. Jaringan Nirkabel 

Dalam aplikasi pembagian bandwitdh, STIK Muhammadiyah Pontianak juga memberikan 

fasilitas jaringan nirkabel. Hal ini dilkakukan agar mempermudah akses tanpa harus 

menggunakan kabel, untuk itu STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki 12 titik wifi dan 

diberikan SSID adalah sebagai berikut: 

No SSID Lokasi 

(1) (2) (3) 

1 Stikmuhptk_office Lantai 1 Gedung KH. Mas Mansyur 

2 Stikmuhptk Lantai 1 Gedung KH. Mas Mansyur (Telkom) 

3 Stikmuhptk_lantai2 Lantai 2 Gedung KH. Mas Mansyur 

4 Stikmuhptk_lantai 3  Lantai 3 Gedung KH. Mas Mansyur  

5 Stikmuhptk2 Lantai 3 Gedung KH. Mas Mansyur  (Telkom) 

6 Stikmuhptk_lantai 4 Lantai 4 Gedung KH. Mas Mansyur 

7 Stikmuhptk_G2_L2 Lantai 2 Gedung KH. Ahmad Dahlan 

8 Stikmuhptk_G2_L3 Lantai 3 Gedung KH. Ahmad Dahlan 

9 Stikmuhptk_G2_L4 Lantai 4 Gedung KH. Ahmad Dahlan 

10 Stikmuhptk_G2_L5 Lantai 5 Gedung KH. Ahmad Dahlan 

11 Stikmuhptk_G2_L6 Lantai 6 Gedung KH. Ahmad Dahlan 

12 Stikmuhptk3 Masjid As-Syifa (Telkom) 
 

 

 

Aksesibilitas Data.Beritanda (satutandaperbaris) pada kolom yang sesuai dengan 

aksesibilitas tiap jenis data pada table berikut. 

 

No. Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 

Manual 

Dengan 

Komputer 

Tanpa 

Jaringan 

Dengan 

Komputer 

Jaringan 

Lokal 

(Intranet) 

Dengan Komputer 

Jaringan Luas 

(Internet) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Mahasiswa    √ 

2 Pembayaran SPP    √ 

3 Kartu Rencana Studi 

(KRS) 
   

√ 

4 Jadwal mata kuliah    √ 

5 Nilai mata kuliah    √ 

6 Transkrip akademik    √ 

7 Lulusan    √ 

8 Tenaga pendidik    √ 
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No. Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 

Manual 

Dengan 

Komputer 

Tanpa 

Jaringan 

Dengan 

Komputer 

Jaringan 

Lokal 

(Intranet) 

Dengan Komputer 

Jaringan Luas 

(Internet) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Tenaga kependidikan    √ 

10 Tenaga pendukung 

lainnya 

   √ 

11 Keuangan    √ 

12 Inventaris    √ 

13 Perpustakaan    √ 

Jumlah tanda √ NA= NB= NC = ND = 13 

 

Tuliskan pedoman pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi. 

STIK Muhammadiyah Pontianak telah mempunyai road map blue print pengembangan sejak revisi 

terakhir pada tahun 2014. Berdasarkan surat keputusan Ketua No.103.A/kep/II.I.AU/SK/D/2015 

tentang Road Map Blue Print, Sistem Integrasi STIK Muhammadiyah Pontianak mengacu pada 4 

perspektif : 

1. Finansial Perspektif (perspektif dimana setiap perencanaan mengacu kepada aspek keuangan, 

pelaksanaan pengadaan ataupun operasional yang mengacu kepada keuangan. 

2. Customer Perspektif (perspektif dimana setiap perencanaan mengacu kepada aspek 

kebutuhan dalam hal ini adalah departemen atau divisi yang membutuhkan jasa layanan IT, 

pembuatan aplikasi untuk user, penambahan feature pada system yang berdampak kepada 

user). 

3. Internal Business Process Perspektif (perspektif dimana setiap perencanaan mengacu kepada 

aspek proses internal dari institusi, pembuatan policy IT, pembuatan security terkait 

pengelolaan server, pembuatan aplikasi untuk kebutuhan Tim IT). 

4. Learning and Growth Perspektif (perspektif dimana setiap perencanaan mengacu kepada aspek 

pembelajaran dan perkembangan organisasi atau SDM di IT, pelaksanaan training, pelaksanaan 

improvement Tim IT). 

Program pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dirancang, disusun dan dilaksanakan agar 

dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi semua pihak khususnya civitas akademika STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

1. Pimpinan 

Teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alat bantu pengambil keputusan yang 

sangat akurat, cepat, cermat dan terpercaya. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan 

kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan segenap civitas akademika.  

2. Dosen  

Teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai alat bantu penunjang proses belajar 

mengajar dikelas maupun diluar kelas. Dosen dapat berinteraksi langsung dengan mahasiswa 

melalui email. Layanan internet dapat dimanfaatkan dosen guna menunjang penelitian, 
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melaksanakan proses belajar mengajar, pencarian informasi studi lanjut maupun komunikasi 

dan interaksi dengan dunia luar. 

3. Mahasiswa  

Teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi salah satu sarana penunjang proses 

belajar mengajar yang efektif dan efisien. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen 

maupun dengan ilmuwan lain melalui email, website. Mahasiswa dapat memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses sumber informasi dan pangkalan 

pengetahuan (e-learning) guna menunjang proses pembelajaran di STIK Muhammadiyah 

Pontianak. 

4. Pegawai 

Teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana bagi pekerjaan-pekerjaan 

administratif yang memberikan efisiensi dan produktivitas kerja yang tinggi. 

5. Alumni  

Teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu sarana interaksi dan komunikasi alumni 

dengan almamaternya. Dapat meningkatkan kebanggaan terhadap almamater sehingga 

secara langsung maupun tidak dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual alumni STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

 

Pada sub bab ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang (1) Sarana prasarana (2) Unit pengelola (3) 

sistem dan otorisasi data (4) Disaster recovery. 

1. Sarana Prasarana 

Tidak lepas dari arsitektur jaringan STIK Muhammadiyah Pontianak maka diperlukan sarana 

dan prasarana yang memadai dengan 1 lapisan utama (1) inti/core dan 3 lapisan support 

yaitu (1) internet (2) data center (3) local area. 

Lapisan inti berhubungan erat dengan perangkat/hardware, dimana semakin baik perangkat 

maka semakin baik akses yang diberikan dan semakin baik distribusi yang disebarkan. Lapisan 

internet mempunyai peran sebagai gerbang antara jaringan lokal dan internet, termasuk 

didalamnya firewall yang menolak semua kegiatan tak wajar di jaringan dan dapat 

membahayakan pengguna. Data center adalah inti dari semua sistem yang ada, data yang 

ada di data center adalah penting dan harus terjaga karena di data center semua data 

tersimpan. Untuk akses data diperlukan jaringan internal yang dinamakan local area. Semua 

lapisan akan diperlukan untuk menciptakan suasana akses yang kondusif, jika salah satu tidak 

bekerja dengan baik maka semua lapisan akan terpengaruh. 

2. Unit Pengelola 

Berdasarkan surat keputusan Ketua tentang Unit IT dan Multimedia 

No:097.A/Kep/II.I.AU/SK/F/2015 bahwa pengelolaan sumber daya sistem informasi berada 

dibawah Unit IT dan Multimedia dimana visinya adalah menjadi unit percontohan di 

Kalimantan Barat sebagai pusat pengembangan, pengelolaan data, dokumentasi dan 

pelayanan informasi dalam mendukung aktivitas caturdharma dan tata kelola administrasi 

STIK Muhammadiyah Pontianak dengan divisi (1) divisi pelayanan, pengembangan sosial 

media dan pengkayaan informasi (2) divisi pengembangan homepage dan sistem informasi. 

3. Sistem dan otorisasi data 

Sistem dan otorisasi data bersumber dari data center, kemudian dikembangkan oleh sistem 

informasi data SIAK dan SIMPEG. Masing-masing bersinergi untuk menciptakan aliran data 

dan mempunyai otorisasi data yang berbeda-beda tergantung dari tingkat jabatan. Data 
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terpusat dilakukan untuk menghindari duplikasi data, sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

sistem yang lain. Aliran data dapat dilihat dari gambar berikut : 

 
STIK Muhammadiyah Pontianak menerapkan sistem otorisasi data berdasarkan tingkatan (1) 

eksekutif (pimpinan), melakukan monitoring (2) dosen, aktifitas pembelajaran (3) mahasiswa, 

monitoring KRS dan nilai (4) admin, melakukan konfigurasi sistem dan input data (5) operator, 

pemakai aplikasi harian dibawah admin. Masing-masing otorisasi diberikan hak akses sesuai 

dengan penempatan kerja. Tidak ada otorisasi spesial di semua penempatan kerja sehingga 

menjamin kerahasiaan data di masing-masing tingkat.  

 

4. Disaster Recovery 

Tujuan dari disaster recovery adalah untuk melakukan antisipasi sistem jika tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya, seperti bencana alam, hardware failure, crash system dan 

human error. Disaster recovery dilakukan melalui 4 tahap (1) rancangan antisipasi (2) 

pengkajian (3) trial and error (4) pemulihan. 

 

Di sub bab ini dibahas 4 tahap sebagai berikut : 

a. Rancangan antisipasi 

Pengumpulan data berdasarkan bencana terparah yang akan terjadi sangat penting, 

mengingat kerusakan sistem dapat terjadi kapan saja. Sehingga pentingnya data awal 

bencana menjadi kewajiban dalam tahapan disaster recovery. Antisipasi awal seperti 

bencana alam, kebakaran, petir, hardware failure ataupun kesalahan lain yang harus di 

antisipasi. Oleh karena itu STIK Muhammadiyah Pontianak menggunakan cloud server 

yang membantu antisipasi bencana.  

b. Pengkajian 

Setelah rancangan antisipasi dibuat, maka akan dilakukan pengkajian apa dan bagaimana 

cara melakukan disaster discovery yang tepat. STIK Muhammadiyah Pontianak sudah 

menggunakan teknologi cloud server yang terhubung dengan jutaan jaringan dunia. 
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Untuk itu jika terjadi bencana maka data yang ada akan secara otomatis melakukan 

optimasi cloud ke jaringan lain. Hal ini menjadi pertimbangan utama di STIK 

Muhammadiyah Pontianak menggunakan cloud server. 

c. Trial and error 

Setelah dikaji tindakan yang harus dilakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

trial and error, apakah sistem sudah berjalan seperti semula atau masih terdapat kendala. 

Hal ini penting dilakukan, tidak semestinya sistem dipaksakan bekerja dengan kondisi 

yang belum diketahui. STIK Muhammadiyah Pontianak mempunyai backup data harian 

dan bulanan, jika terjadi error maka dengan cepat mengembalikan backup data yang 

juga berada di cloud. 

d. Pemulihan  

Sistem yang lolos uji trial and error selanjutnya akan dipulihkan dan berjalan 

sebagaimana mestinya. STIK Muhammadiyah Pontianak yang menggunakan server cloud 

tentu memudahkan pemulihan dimana saja karena tidak tergantung pada kebutuhan 

hardware dan bentuk fisik lainnya. 

 

Indikator keberhasilan disaster recovery adalah RTO (Recovery Time Objectives) dimana rentang 

waktu keberhasilan recovery sebagai berikut: 

No Node Estimasi Recovery 

(1) (2) (3) 

1 WAN 3-5 hari 

2 LAN 7-10 hari 

3 Backbone Tergantung provider 

 

Tindakan yang dilakukan STIK Muhammadiyah Pontianak dalam melakukan antisipasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Server room : ruang server berisi berbagai macam hardware (perangkat keras) untuk itu di 

STIK Muhammadiyah Pontianak server dan hardware lain ditempatkan pada pondasi 

bangunan yang baik, terdapat pendingin udara yang baik, terdapat ruang khusus dan rak 

server yang kokoh, akses hanya diberikan kepada petugas atau operator server. 

2. Datacenter : STIK Muhammadiyah Pontianak menempatkan data center di cloud dengan 

akses yang bisa dilakukan dimana saja. Jika terjadi bencana maka dengan mudah mengakses 

data center. Keunggulan cloud adalah aliran listrik tidak terputus, jaringan bebas dari 

gangguan backbone, mudah recovery data dan dapat diakses dimana saja.  

3. Firewall : STIK Muhammadiyah Pontianak telah memasang firewall secara programing di 

router, sehingga dapat membatasi serangan dari luar seperti hack DDOS, sniffing dan lainnya. 

4. Backup : secara hardware dan software sudah disiapkan backup. Untuk data center 

diperlakukan khusus, backup data dilakukan terjadwal satu hari sekali dan satu bulan sekali. 

Backup juga dilakukan di cloud dan local area. 
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Uraikan kebijakan, pengelolaan, serta sistem monitoring dan evaluasi kerja sama, 

dalam rangka mewujudkan visi perguruan tinggi. 
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Kerjasama memiliki badan tersendiri dengan nama Pusat Kerjasama dan Hubungan 

Internasional mengacu pada statuta yang disahkan oleh Badan Pembina Harian (BPH) 

Nomor 04/II.1.AU/BPH-STIKMP/SK/2014. Kepala Pusat kerjasama dan Hubungan 

internasional ditetapkan dengan SK Ketua Nomor 179/KEP/II.1.AU/SK/D/2015 tentang 

penetapan tenaga dosen diperbantukan sebagai kepala pusat kerjasama dan 

hubungan internasional STIK Muhammadiyah Pontianak. Dalam struktur organisasi 

STIK Muhammadiyah Pontianak, pusat ini bertanggung jawab kepada ketua.  

Pusat kerjasama dan hubungan internasional memiliki tugas : 

1) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kerjasama hubungan 

internasional 

2) Mencari peluang kerjasama dengan berbagai institusi yang saling 

menguntungkan 

3) Menindaklanjuti peluang kerjasama dengan berbagai institusi  

4) Membentuk kerjasama dalam bentuk kesepakatan yang disetujui oleh kedua 

belah pihak. 

5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bentuk kesepakatan yang telah disetujui. 

6) Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

7) Meningkatkan bentuk kerjasama sesuai dengan hasil evaluasi dan monitoring. 

 

Upaya pengelolaan pusat kerjasama dan hubungan internasional : 

1) Perencanaan 

Membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan berupa: POA 

a) Mengevaluasi MoU dengan seluruh mitra. 

b) Mencari peluang kerja sama baru baik di dalam maupun di luar negeri. 

 

2) Implementasi 

a) Memperbaharui MoU yang mendekati masa akhir kerjasama. 

b) Mengirimkan draft MoU kepada calon mitra yang berpeluang menjalin 

kerjasama. 

c) Menyelenggarakan prosesi penandatanganan MoU  

d) Mendokumentasikan MoU yang telah disepakati. 

 

3) Evaluasi 

a) Memberikan kuesioner evaluasi kepada mitra kerjasama terkait dengan 

kepuasan kegiatan kerjasama. 

b) Memberikan umpan balik terhadap respon evaluasi dari kegiatan kerjasama. 

c) Memonitor kesesuaian antara program kegiatan yang direncanakan 

dengan pelaksanaannya. 

 

4) Tindak Lanjut 

a) Melanjutkan kerjasama dengan mitra yang memberikan keuntungan. 

b) Memperbaiki program kerjasama dengan mitra yang masih produktif. 

c) Memutus kerjasama dengan mitra yang kurang produktif. 
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Jenis Kerjasama dengan Institusi Luar Negeri 

 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerjasama 
Manfaat yang Telah 

Diperoleh 
Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kanazawa 

University Jepang 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

01 Jan 

2017 

01 Jan 

2021 

Joint Research, 

Seminar dan Study 

lanjut S2 dan S3 

2 Tokyo University, 

Jepang 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

01 Jan 

2017 

01 Jan 

2021 

Joint Research, 

Seminar dan Study 

lanjut S2 dan S3 

3 NTUNHS-Taiwan; 

National Taipei 

University Nursing 

and Health 

Sciences 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

29  Des 

2015 

29  Des 

2020 

Seminar dan Study 

lanjut S2 dan S3, 

Students Exchange 

4 GZUCM-China; 

Guang Zhou 

University of 

Chinese Medicine 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

12 Sep 

2013 

12 Sep 

2018 

 Seminar dan Study 

lanjut S2 dan S3, 

Students Exchange 

5 UNIMAS –

Malaysia ; 

University of 

Malaysia Serawak 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Seminar dan, 

Students Exchange 

6 KKU – Thailand; 

Khon Kaen 

UNIversity 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2015 2020 Seminar dan Study 

lanjut S2 dan S3, 

Students Exchange 

7 Hsin Sheng Junior 

College of 

Medical Care and 

Management, 

Taiwan 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Dalam Proses 

perencanaan 

Kegiatan  

8 Cardinal Tien 

Junior College of 

healthcare and 

Management, 

Taiwan 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Dalam Proses 

perencanaan 

Kegiatan  
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9 Vanung 

UNIversity-Taiwan 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Dalam Proses 

perencanaan 

Kegiatan  

10 Fooyin University, 

Taiwan 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Dalam Proses 

perencanaan 

Kegiatan  

11 Hungkuang 

University 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Dalam Proses 

perencanaan 

Kegiatan  

12 Central Taiwan 

University of 

Sciences and 

Technology, 

Taiwan 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Dalam Proses 

perencanaan 

Kegiatan  

13 Yuanpei University 

of Medical 

Technology, 

Taiwan 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Dalam Proses 

perencanaan 

Kegiatan  

14 Life Holdings Co., 

Ltd.; SFI inc 

Tokyo, Jepang 

Tri Dharma 

Perguruan Tinggi 

2018 2023 Dalam Proses 

perencanaan 

Kegiatan  

 

G. PENDIDIKAN 

Uraikan kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, bentuk 

dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum program studi, sistem 

monitoring dan evaluasi kurikulum, serta keberadaan dokumen. 

 

1. Kebijakan Institusi dalam Pengembangan Kurikulum 

Kebijakan institusi dalam pengembangan kurikulum di Sekolah Tinggi 

IlmuKeperawatan Muhammadiyah Pontianak (STIK Muhamadiyah Pontianak) telah 

dibuat sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran yang ada. Kebijakan ini  meliputi 

perangkat peraturan, dan pedoman pengembangan kurikulum yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1.1. Kebijakan pengembangankurikulum 

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam StatutaSTIK Muhammadiyah 

Pontianak menjadi dasar dibuatnya kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku. 

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Nomor SK 10.A/II.1.AU/SK/F/II/2016 tentang 

Kebijakan Kurikulum Institusi dan Surat Keputusan Ketua nomor: 

16.A/II.1.AU/SK/F/II/2016 STIK Muhammadiyah Pontianak tentang pengembangan 
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kurikulum yang berlaku bagi kegiatan belajar mengajar yangada. 

1.2. Peraturan PengembanganKurikulum 

Beberapa aturan pemerintah yang menjadi dasar kebijakan pengembangan kurikulum 

di STIK Muhammadiyah Pontianak antara lain adalah: 1) Kemendiknas no. 232/U/2000 

tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar 

mahasiswa, 2) Kemendiknas nomor 045/U/2002tentang kurikulum inti perguruan 

tinggi,3) UU no. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 4) Permendiknas no. 63 tahun 2009 

tentang system penjaminan mutu Pendidikan, 5) UU no. 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan tinggi, 6) Peraturan Presiden no. 8 tahun 2012 tentang KKNI, 7) Peraturan 

Menteri no. 4 tahun 2014 tentangpenyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan 

perguruan tinggi, 8) Undang- Undang no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan 9) 

Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10) 

Surat edaran no 255/B/SE/VIII/2016 tentang panduan penyususnan kurikulum 

pendidikan tinggi. 

Pedoman pengembangan kurikulum 

Penyusunan kurikulum di setiap program studi (prodi) STIK Muhammadiyah Pontianak 

didasarkan pada kebijakan pengembangan kurikulum institusi yang juga berpedoman 

pada apa yang disepakati bersama oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan 

Keperawatan. Asosiasi yang dimaksud adalah Asosiasi Pendidikan Ners (AIPNI) untuk 

prodiners dan Asosisasi Pendidikan D3 Keperawatan (AIPVIKI). Pedoman 

Pengembangan Kurikulum institusi ditetapkan melalui SK Ketua nomor 

16.A/II.1.AU/SK/F/II/2016. Kurikulum institusi merupakan penggabungan dari 

kurikulum inti yang ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan dan kurikulum lokal yang 

mencirikan keunggulan institusi yang nantinya diterjemahkan dalam keunggulan 

setiap prodi yang ada. Kurikulum inti yaitu kelompok kajian dan pelajaran yang harus 

termasuk pada program studi kemudian dirumuskan dalam kurikulum, merupakan 

penciri dari kompetensi utama, sebagai hasil kesepakatan bersama antara kalangan 

perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kurikulum 

institusional atau lokal merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang 

merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari 

kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun berdasarkan aturan, kondisi dan 

kebutuhan lingkungan serta yang menjadi ciri khas perguruan tinggi. Kurikulum 

institusi dikembangkan oleh STIK Muhammadiyah Pontianak dengan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap prodi ini mencakup pengembangan 

kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan yang bercirikan pada 

keunggulan trauma akut dan kronis serta alislam dankemuhammadiyahan. 

Fokus pengembangan pendidikan yang diselenggarakan STIK Muhammadiyah 

Pontianak adalah program Diploma Tiga (D3) yang bersifat terapan, dan Program 

Sarjana atau Strata Satu- Profesi (S1-Ners) yang bersifat keilmuan dan profesional. 

Penyelenggaraan pengembangan dan penyusunan kurikulum dilakukan di tingkat 

Program Studi. Pengembangan danperubahan/revisi kurikulum dilakukan minimal 

setiap 2 tahun dan maksimal 4 tahun di setiap program studi. Revisi kurikulum dapat 

berupa penggantian/pengubahan mata kuliah, penambahan atau pengurangan mata 
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kuliah dan bobot sks, pengembangan substansi, atau perubahan buku ajar, serta 

perubahan/pemuktahiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan modul 

pembelajaran. Dalam Panduan Akademik STIK Muhammadiyah Pontianak tahun 2016-

2017 disebutkan bahwa kurikulum mata kuliah yang disusun dan dikembangkan 

dijabarkan dalam bentuk matrik mata ajar. Lalu dari matrik tersebut dikembangkan 

dalam deskripsi mata ajar serta dijabarkan ke dalam RPS. RPS dijabarkan lagi ke dalam 

modul/ buku panduan kerja mahasiswa(BPKM). 

Berikut ini langkah-langkah revisi atau peninjauan penyusunan kurikulum yang 

dilakukan program studi: (1) Ketua/ Wakil Ketua Bidang Akademik membentuk tim 

pengembang kurikulum yang diketuai oleh Ketua Program Studi; (2) Tim kurikulum 

melakukan analisis kurikulum yang berlaku; (3) Kurikulum yang telah dianalisis 

dilaporkan kepada pimpinan sekolah tinggi; (4) Kurikulum hasil analisis di- workshop-

kan dengan melibatkan para pemangku kepentingan program studi dan pakar, dosen, 

pengguna lulusan, dan mahasiswa; (5) Wakil Ketua Bidang akademik mengajukan 

permohonan SK kurikulum kepada Ketua;dan (6) Hasil perubahan kurikulum disahkan 

oleh Ketua dan diinformasikan kepada semua pihak melalui buku panduan akademik 

STIK MuhammadiyahPontianak 

Bentuk Dukungan Institusi dalam Pengembangan Kurikulum Program Studi 

Pengembangan kurikulum program studi ditangani secara kelembagaan, diantaranya: 

a. Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik bertanggung jawab atas peningkatan 

kualitas dan kesesuaian pengembangan kurikulum program studi dengan visi, 

misi, tujuan, dan sasaran STIK MuhammadiyahPontianak. 

b. Program Studi bertanggung jawab atas mutu penyusunan, pelaksanaan, evaluasi 

dan perubahan kurikulum secara periodik yang disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan kompetensi lulusan. 

c. Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyah bertanggung jawab atas 

pengembangan kurikulum yang berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan yang sesuai dengan kompetensi lulusan setiap 

programstudi 

d. Pusat Penjaminan Mutu (PJM) turut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan 

evaluasi dan monitoring pelaksanaan kurikulum 

Institusi memberikan dukungan dalam rangka pengembangan Kurikulum, dan 

dukungan sumber daya untuk mendanai pengembangan program akademik dalam 

bentuk pengembangan kurikulum di setiap program studi sehingga program 

tersebut menjadi kegiatan rutin dan terstruktur, periodik dan keberlanjutan,  misalnya 

terselenggaranya workshoppengembangan kurikulum yang melibatkan organisasi 

profesi, alumni dan stakeholder, sosialisasi pembuatan dan pemuktahiran RPS dan 

bahan ajar bagi dosen, dan kegiatan akademik lainnya dalam rangka untuk 

memperkuat pengembangan program studi, khususnya kurikulum. Selain itu, 

dukungan institusi terkait dengan pengembangan kurikulum untuk meningkatkan 

sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pembelajaran berbasis IT bagi 

kepentingan dosen dan mahasiswa. Untuk itu, sarana pembelajaran seperti laptop, 

LCD projektor, dan media pembelajaran lainnya dilakukan untuk mendukung 

implementasi kurikulum yang sedang dilaksanakan. Selain itu melalui Wakil Ketua 

Bidang Akademik memfasilitasi pendampingan pengembangan kurikulum dengan 
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menghadirkan pakar dari Asosiasi Pendidikan (AIPNI, AIPVIKI), saat rapat koordinasi 

bidang akademik dan workshopkurikulum 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 

Sistem Monitoring dan evaluasi kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengevaluasi ketersediaan kurikulum prodi yang disusun dengan ketentuan 

sesuaipedoman penyusunan kurikulum Kemenristekdikti, Asosiasi Penyelenggara 

Pendidikan keperawatan dan panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum 

STIK Muhammadiyah Pontianak. Lebih lanjut melalui penetapan SK Ketua nomor 

161.B/II.1.AU/SK/F/X/2017 tentang Standar Mutu, khususnya pada Standar 3 

tentang Pengembangan Kurikulum, sistem monitoring dan evaluasi kurikulum 

ditetapkan dalam Standar Mutu STIK Muhammadiyah Pontianak. Sistem monitoring 

dan evaluasi terhadap kurikulum dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 

a. Penjaminan Mutu program studi melakukan evaluasi terhadap implementasi 

kurikulum dengan melibatkan mahasiswa, stakeholders, dan pakar. Kegiatan 

ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sekali dengan menggunakan alat ukur 

yang baku, berupa evaluasi pembelajaran baik terhadap mahasiswa maupun 

tim pengajar (dosen). Setiap semester pelaporan evaluasi minimal dilakukan 2 

(dua) kali yaitu pertengahan dan akhir semester. Hasil evaluasi disampaikan 

oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM) kepada ketua STIK 

MuhammadiyahPontianak. 

b. Hasil evaluasi yang disampaikan kepada ketua STIK Muhammadiyah Pontianak, 

ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua Bidang Akademik. Evaluasi kegiatan yang 

dilakukan mencakup perkuliahan, praktikum, praktik klinik, pembimbingan, 

dan ujian-ujian. PJM juga melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan 

mahasiswa dan dosen terhadap penyelenggaraan akademik yang ada. 

 

 

Keberadaan Dokumen 

a. Buku Panduan Akademik yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran di STIK MuhammadiyahPontianak 

b. Dokumen Standar Mutu nomor 03/SPMI/SM/PJM/2017 tentang Standar Mutu 

sebagai perangkat penjaminan mutu dalam pengembangan kurikulum STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

c. SK Ketua nomor 10.A/II.1.AU/SK/F/II/2016 tentang Kebijakan Kurikulum 

Institusi STIK MuhammadiyahPontianak. 

d. SK Ketua nomor 16.A/II.1.AU/SK/F/II/2016 tentang Pengembangan Kurikulum 

STIK MuhammadiyahPontianak. 

e. SK Ketua nomor 161.B/II.1.AU/SK/F/X/2017 tentang Standar Mutu STIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

f. Kurikulum dan RPS program studi di lingkungan STIK Muhammadiyah 

Pontianak. 
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Uraikan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi. 

A. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum PS  

Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum di lakukan oleh divisi 

pengembangan pendidikan pada P3M. 

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk monitoring dan evaluasi 

pengembangan kurikulum program studi : 

1. Melakukan evaluasi atas implementasi kurikulum secara sistematik dan 

periodik setiap semester mencakup muatan, kompetensi, wujud, struktur, 

pelaksanaan SKS, perkuliahan, perubahankurikulum. 

2. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang baku 

yangdidukung dengan semangat untuk percepatan menuju STIK 

MuhammadiyahPontianak sebagai sekolah tinggi yang menghasilkan 

lulusan yang unggul dalambidang keperawatan luka, kegawatdaruratan 

dan al IslamKemuhammadiyahan. 

3. Divisi ini melakukan monitoring dan evaluasi atas kurikulum setiap 

semester dari hasil proses pembelajaran. Selain itu, divisi ini meminta 

masukan dari mahasiswa dalam forum pertemuan mahasiswa. Divisi ini 

juga mengundang stakeholder(organisasi profesi, Lahan praktek, dan 

Alumni) guna peninjauan, perubahan atau penyempurnaan kurikulum. 

4. Divisi ini juga mengundang para pembimbing klinik untuk memberikan 

masukkan dan apersepsi saat persiapan mahasiswa turun praktek klinik 

setiapsemesternya. 

 

5. Aspek yang dimonitoring dan dievaluasi sudah tercantum dalam Standar 

Mutu STIK Muhammadiyah Pontianak nomor 161.B/II.1.AU/SK/F/X/2017 

tentang Standar Mutu Isi Pendidikan. Aspek tersebut mencakup prosedur 

pengesahan, muatan kurikulum, kompetensi, wujud, struktur, aplikasi sks, 

perkuliahan, danujian. 

6. Dari hasil monitoring diperoleh data yang kemudian dilaporkan, dianalisis 

dan dibahas bersama dengan pimpinan program studi, atau pimpinan 

sekolah tinggi. Dari tahapan ini diperoleh temuan-temuan yang 

segeraditindaklanjuti. 

7. Sebagai tindak lanjut, pimpinan program studi atau pimpinan sekolah 

tinggi mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat solutifdengan 

menggunakan temuan hasil monitoring evaluasi sebagai pijakan. Jika ada 

temuan yang perlu ditindaklanjuti, maka ditetapkan kebijakan dengan 

langkah-langkah perbaikan. Sebaliknya jika temuan 

menunjukkkanketercapaian target maksimum, maka target pencapaian 

berikutnya ditingkatkan. 
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Sistem Pembelajaran. Uraikan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan 

pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran untuk menghasilkan 

capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan lulusan yang 

mampu berpikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen, dan memiliki integritas, serta 

pemanfaatan hasilnya. 

 

Divisi Pengembangan Pendidikan 

Divisi pengembanganpendidikan dibentuk berdasarkan SK 

KetuaNo179/Kep/II.1.AU/F/IX/2018 tentang  pembentukan divisi 

pengembanganpendidikan pada P3M di STIK Muhammadiyah Pontianak.  

Divisi ini memiliki tugas dan wewenang serta sasaran kinerja sebagai berikut: 

1. merencanakan program pengembanganinstitusi 

2. melaksanakan kegiatan yang terprogram, terukur, dan terkendali dengan melaksanakan 

sistem penjaminan mutu internal untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan terkait 

dengan: pengkajian dan pemutakhiran kurikulum, pengembangan atmosfir akademik, 

pengembangan SDM pendidik, kegiatan lain terkait dengan pengembangan kurikulum 

programstudi. 

3. sasaran kinerja divisi pengembangan pendidikan di STIK MuhammadiyahPontianak 

teraplikasikannya kurikulum dan model model pembelajaran yang mengarah pada 

pencapaian luaran pembelajaran dalam mencapai sasaranmutu. 

 

Divisi ini bertanggung jawab kepada Ketua P3M untuk berkoordinasi dengan Wakil Ketua   

Bidang Akademik. 

Kegiatan-kegiatan divisi pengembangan pendidikan bertujuan untuk pengembangan inovasi 

dengan pendekatan pembelajaran diarahkan agar, 1) proses pembelajaran semakin efisien 

dan efektif, 2) mahasiswa dan lulusan STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki kemampuan 

berpikir kritis, inovatif serta memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi. 

Divisi pengembangan pendidikan melakukan pengembangan inovasi pembelajaran, bahan 

ajar, media pembelajaran semua dosen di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak telah 

mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dosen dan Pengembangan 

Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti), Ancangan Aplikasi (AA), Pelatihan 

Pembuatan Bahan Ajar, Pelatihan Preceptorship, Pelatihan Pembuatan Soal UKOM (Item-

Development dan Item- Review). 

 

Hasil kolaborasi kerja dan kegiatan PJM, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Prodi 

dimanfaatkan oleh STIK Muhammadiyah Pontianak untuk 1) masukan revisi kurikulum, 2) 

peningkatan ketrampilan dosen, dan 3) peningkatan kompetensi mahasiswa. 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi P3MI 
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Capaian pembelajaran sesuai tujuan kurikulum dan lulusan 

Table. Rata-rata capaian hasil AMI 

No Bidang Tahun 2018 

(%) 

Tahun 2019 

(%) 

1 Visi Misi 85 86 

2 Tujuan dan Kompetensi Lulusan 84 84 

3 Organisasi dan Manajemen 95 95 

4 Proses Pembelajaran 98 98 

5 Kurikulum dan Organisasi mata 

kuliah 

98 98 

6 Pelaksanaan Ujian bagi 

Mahasiswa 

95 96 

7 Kemajuan dan Hasil belajar 

mahasiswa 

85 86 

8 Dukungan dan bimbingan untuk 

mahasiswa 

89 89 

9 Sumber pembelajaran 90 90 

10 Sumber Daya Manusia 90 90 

11 Penelitian Dan Pengabdian 

kepada Masyarakat 

95 95 

12 Pembiayaan 95 95 

 

c. Pemanfaatan hasil kajian dan pengembangan mutu pendidikan 

Rangkuman hasil monitoring dan evaluasi setiap unit penjaminan mutu pada  setiap 

bagian yang dimanfaatkan karena dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam 

pengembangan sistem dan mutu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran 

yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan kompetensi lulusan yang 

dirumuskan dapat terukur kualitas dan ketercapaiannya. Hasil pengkajian dan 

pengembangan ini ditindaklanjuti denganpelaksanaan workshop evaluasi peninjauan 

kurikulum yang dilakukan minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan dosen, stakeholder, 

alumni, ketua dan sekertarisprodi.  Dengan demikian seluruh pihak yang terkait dalam 

KETUA P3MI 

Divisi Pengembangan 

Pendidikan/ Kurikulum 
Divisi Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 
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pengkajian dan  pengembangan mutu pembelajaran berperan aktif sesuai dengan 

tupoksinya yang berupa penyiapan instrument, pelaksanaan kegiatan pengendalian 

sistem dan mutu serta dalam mengevaluasi danmenindaklanjutinya.  

 

Pengendalian Mutu Pembelajaran. Uraikan sistem pengendalian mutu pembelajaran 

yang diterapkan di perguruan tinggi termasuk monitoring, evaluasi, dan 

pemanfaatan hasil evaluasi. 

 

Berikut dijelaskan pengendalian mutu proses pembelajaran yang mencakup 

(1) pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, (2) perencanaan dan 

sumber daya pembelajaran, (3) syarat kelulusan, dan (124) proses monitoring 

dan evaluasi serta pemanfaatanya. 

 

1. Pendekatan Sistem Pembelajaran danPengajaran 

STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki sistem yang menjamin 

terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan berpusat kepada 

pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar Student Center 

Learning(SCL). Konsekuensinya para dosen harus merancang pengalaman 

belajar yang dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. Dalam kaitan ini beberapa metode/model pembelajaran dapat 

dijadikan pilihan, antara lain: Small Group Discussion(SGD), 

simulasi/demosntrasi, DiscoveryLearning(DL), Self- DirectedLearning(SDL), 

CooperativeLearning(CL), CollaborativeLearning(CbL), 

ContextualInstruction(CI), Project-BasedLearning(PjBL), dan Problem-

BasedLearning/Inquiry(PBL/I). Hasil yang diperoleh mahasiswa dari 

penggunaan model- model yang berbasis pada aktivitas mereka adalah 

peningkatan softskill, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir 

kreatif, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan proses sains, rasa 

percaya diri, dan sebagainya. 

 

2. Perencanaan dan Sumber Daya Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran di setiap program studi di STIK Muhammadiyah 

Pontianak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu 

pada SK Ketua nomor 08-A/KEP/II.1.AU/SK/F/2015 mengacu pada SOP ini, 

penyelenggaraan perkuliahan di semua program studi di STIK 

Muhammadiyah Pontianak direncanakan berlangsung dalam masa yang 

sama. Secara umum, produk rencana tahunan ini berupa: 

• Kalender akademik yang mengacu ke kalender akademik SekolahTinggi. 

• Buku Panduan Akademik yang diterbitkan di setiap awal tahun akademik baru 

yang berisi daftar mata kuliah, bobot dan sebarannya yang diturunkan dari 

Kurikulum, aturan akademik dan informasi lain yangterkait. 

• Perkiraan daya tampung program studi dan kebutuhan kelas/ruangkuliah 

• Daftar mahasiswa siap ujian Tugas Akhir dan siap ujian sidang (perkiraan lulusan 
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dalam akhirtahun) 

• Daftar kebutuhan tenaga pengajar (dosen) dan usulan permintaan penambahan 

dosen yang sesuai dengan kompetensinya. 

• Daftar kebutuhan pengadaan, tambahan, atau servis alat bantu pembelajaran.  

 

Rencana perkuliahan di STIK Muhammadiyah Pontianak dibicarakan pada tingkat 

Prodi dengan melibatkan departemen Keilmuan dan Pusat Al Islam 

danKemuhammadiyahan. STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki 4 Departemen 

Keilmuan utama yaitu : Keilmuan Dasar Keperawatan & Keperawatan Dasar (DKKD), 

Keilmuan Keperawatan Medikal Bedah &Kegawatdaruratan, Keilmuan Keperawatan 

Maternitas dan Anak, serta Keilmuan Keperawatan Jiwa dan Komunitas. Setiap 

Keilmuan akan memberikan masukan dan melakukan tinjauan kepada RPS sebagai 

acuan penyelenggaraan pembelajaran baik keluasan maupun kedalaman setiap  

mata kuliah terkait keilmuaan. Acuan yang ditelaah mencakup materi perkuliahan, 

strategi perkuliahan, bentuk evaluasi, serta perencanaan perkuliahan lainnya. Hasil 

diskusi akan diwujudkan dalam RPS dan modul perkuliahan yang dibukukan dalam 

Buku Panduan Kerja Mahasiswa (BPKM), setelah disusun akan disahkan oleh 

program studi serta disosialisasikan kepada mahasiswa pada pertemuan 

perkuliahan awal sebagai dasar pelaksanaan perkuliahan selama satu semester 

yang akan dijalani. BPKM tersebut dipresentasikan kepada mahasiswa agar 

mendapat persetujuan dari mahasiswa dalam bentuk kontrak perkuliahan di 

awalsemester. 

Sumber daya pembelajaran meliputi kurikulum, prasarana dan sarana 

pendukung, serta sumber daya manusia, yang meliputi dosen dan tenaga 

kependidikan. 

Kurikulum STIK Muhammadiyah Pontianak dikelompokkan atas kurikulum inti 

dan kurikulum institusi (terdapat pada acuan panduan akademik bab III). 

Struktur kurikulum STIK Muhammadiyah Pontianak mengacu pada keputusan 

Mendiknas nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000. Perangkat 

kurikulum suatu program studi terdiri dari kelompok: 

1) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 

2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) 

3) Mata Kuliah Berkarya (MKB) 

4) Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat(MBB) 

 

Kurikulum STIK Muhammadiyah Pontianak menggunakan Sistem Satuan 

Kredit Semester (SKS). Beban studi program diploma tiga (114 sks), program 

sarjana (144 sks), program profesi ( 38 sks ) dan direncanakan untuk program 

magister (42-50 sks). 

Penjabaran kurikulum dalam bentuk deskripsi singkat mata kuliah, jelas, dan 

padat. Deskripsi mata kuliah dijabarkan ke dalam Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) . Selanjutnya RPS dijabarkan ke dalam buku panduan kerja 

mahasiswa (BPKM), handoutdan logbook. 
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Pelaksanaan perkuliahan ditunjang oleh prasarana dan sarana yang sangat 

memadai. Hampir seluruh ruang kuliah memiliki fasilitas pengatur udara (AC) 

dan LCD projector, yang berfungsi baik. Ruang perkuliahan dan laboratorium 

terpelihara baik karena dibersihkan secara rutin setiap hari oleh petugas 

kebersihan. 

Untuk sumber daya manusia STIK Muhammadiyah Pontianak menyiapkan 

dosen yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) Laki-laki atau perempuan beragamaIslam. 

2) Berkewarganegaraan Indonesia. 

3) Pendidikan minimum magister di bidang yang sesuai dengan mata 

kuliah yang diampu. 

4) Mengamalkan syariat Islam dan berdasarkan Al-Qur’an dan assunnah, 

berahlak mulia atau akhlakulqarimah serta berwawasanluas. 

5) Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran. 

6) Bersedia melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh 

Persyarikatanuntuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah. 

7) Bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas paling kurang 

lima hari dalam seminggu dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan 

program studi (khusus dosen tetap). 

8) Memiliki minat, motivasi, inovasi, dedikasi dan loyalitas tinggi, serta 

memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni serta mengembangkan Al-islam dan 

kemuhammadiyahan. 

9) Memiliki kewajiban untuk memajukan memajukan dan mengembangkan 

program studi dan Persyarikatan Muhammadiyah. 

10) Dapat membaca AlQuran. 

11) Sehat jasmani danrohani. 

 

Adapun tenaga kependidikan yang disiapkan telah memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1) Beragama Islam, berkewarganegaraanWNI. 

2) Minimal SMA sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 

3) Usia maksimal 35tahun. 

4) Mengamalkan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah, 

memiliki budi pekerti atau perilaku yang baik serta berpandangan 

yangluas. 

5) Bersedia melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh 

Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah. 

6) Bersedia mengabdikan diri dalam melaksanakan tugas selama 48 jam per 

minggu. 

7) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi. 

8) Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan
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mengembangkan STIK Muhammadiyah Pontianak dan Persyarikatan 

Muhammadiyah. 

9) Dapat membaca AlQuran. 

10) Sehat jasmani danrohani. 

 

Syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten 

a. Kelulusan setiap mata kuliah 

Kelulusan setiap mata kuliah didasarkan presentasi 100% dengan rincian 

mencakup nilai keaktifan dan kehadiran, nilai tugas, nilai Ujian Tengah 

Semester, nilai Ujian Akhir Semester, nilai praktikum, dan nilai klinik. 

Distribusi besaranpresentasi pada setiap mata kuliah dibagi berdasarkan 

jumlah SKS. Adapun penentuan presentasi penilaian untuk mata kuliah 

teori, praktikum, dan klinik mencakup beberapa unsur seperti keaktifan 

10%-15%, TugasPerkuliahan 25%, UTS 30% UAS 35%. 

Hasil akhir ujian mahasiswa diwujudkan dalam Nilai Akhir (NA).  NA 

merupakan gabungan nilai UTS dan UAS serta nilai tugas lain atau tugas 

khusus (praktikum) berdasarkan bobot yang telah ditentukan oleh dosen 

pengampu pada saat kontrak belajar. NA pada setiap mata kuliah 

dinyatakan dalam huruf. 

 

Nilai Bobot Nilai Min Nilai Max Predikat 

A 4,00 85,00 100,00 Sangat Baik 

A
- 3,70 80,00 84,00 Baik 

B
+ 3,30 75,00 79,00 Baik 

B 3,00 70,00 74,00 Baik 

B
- 2,70 65,00 69,00 Cukup 

C
+ 2,30 60,00 64,00 Cukup 

C 2,00 55,00 59,00 Cukup 

C
- 1,70 50,00 54,00 Kurang 

D 1,00 40,00 49,00 Kurang 

E 0,00 1,00 39,00 
Sangat 

Kurang 

T 0,00 0,00 0,09 Tertunda 

 

a. Kelulusan Akhir Mahasiswa 

Kelulusan mahasiswa berdasarkanacuan akademik STIK Muhammadiyah 

pontianak meliputi: Diploma tiga danSarjana. 

1) Kelulusan programDiploma 

a. Mahasiswadinyatakanlulusapabilasudahmenyelesaikansemuamata 

kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi (114 SKS), dengan 

IPK minimal 2,00 dan telah mengikuti program kegiatan wajibyang 
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telah ditentukan oleh STIK Muhammadiyah Pontianak di luar 

Kurikulum. 

b. Untuk program Diploma Tiga, seminar tugas akhir (Karya Tulis Ilmiah) 

merupakan ujian penutup. 

2) Kelulusan Program Sarjana(S-1) 

a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan mata kuliah 

(beban studi kumulatif) yang terdapat pada kurikulum program studi 

(144 SKS), dengan IPK minimal2.00. 

b. Telah menempuh ujian skripsi sebagai ujian penutup 

c. Wajib publikasi melalui Jurnal Online STIK Muhammadiyah Pontianak 

(JOS). 

d. Sudah mengikuti program kegiatan wajib yang ditentukan oleh STIK 

Muhammadiyah Pontianak di luarkurikulum. 

 

3) Kelulusan Program ProfesiNers 

a) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan mata kuliah 

pada semua stase profesi (beban studi kumulatif) yang terdapat pada 

kurikulum program studi (38 SKS), dengan IPK minimal3.00. 

b) Telah menempuh ujian KIA (Karya IlmiahAkhir) 

2. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi pengendalian mutu pembelajaran dilakukan 

oleh unit penjaminan mutu prodi untuk mengevaluasi pelaksanaan 

proses pembelajaran dengan menggunakan kuisioner evaluasi 

pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya hasilnya 

dijadikan feedbackpembelajaran di dalam kelas. Hasil evaluasi yang 

memuaskan terus dipertahankan dan dikembangkan, sementara hasil 

yang kurang memuaskan harus diperbaiki. Sebagai tindaklanjut dari 

kendali mutu dilaksanakan oleh kaprodi melalui rapat pimpinan 

dibawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Akademik. 
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Pedoman Pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Uraikan 

keberadaan pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, serta 

pengintegrasian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam 

proses pembelajaran, serta ketersediaan dokumen pendukung. 

Pedoman Pelaksanaan Tridarma PT (Catur Dharma PTM) 

Dengan merujuk pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, 

dan ketentuan lain yang ditetapkan pemerintah, termasuk di dalamnya Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (meliputi Standar Mutu Pendidikan, Penelitian, dan 

Standar Mutu Pengabdian kepada masyarakat), STIK Muhammadiyah Pontianak 

melakukan catur dharma perguruan tinggi. Selain itu pelaksanaan pembinaan Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan, STIK Muhammadiyah Pontianak merujuk 

padaregulasi yang berasal dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

STIK Muhammadiyah Pontianak setiap tahunnya menerbitkan pedoman berupa 

Buku Panduan Akademik dan Acuan Akademik yang (SK Ketua STIK Muhammadiyah 

Pontianak nomor 85/ll.1.AU/SK/F/Vlll/2017). Adapun Panduan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (SK Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak nomor 

107/KEP/II.1.AU/D/2017) diterbitkan oleh P3M. Buku Panduan Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan (SK Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak nomor 

81.A/II.1.AU/SK/F/VII/2016). Hal ini dilakukan guna lebih mudah diterapkan untuk 

bidang pendidikan dan pengajaran terkait penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Pengembangan standar catur dharma STIK Muhammadiyah Pontianak dilakukan 

melalui kebijakan pengintegrasian kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dalam proses pembelajaran, dalam surat keputusan Ketua No 

181/Kep/II.1.AU/F/IX/2018 poin-poin pengintegrasian ditetapkan sebagai berikut : 

Model pembelajaran SCL (StudentCenteredLearning) melalui ragam PBL (Problem 

BasedLearning) dan RBL (ResearchBasedLearning), diharapkan dosen melakukan 

perbaikan perkuliahan dengan penelitian pendekatan improvement in classroom 

(tindakan kelas) yang melahirkan product penelitian. Product penelitian dosen 

berbasis aktivitas pembelajaran akan melahirkan buku ajar yang akan dijadikan 

referensi dalam pembelajaran. 

 

2. Pengintegrasian Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat ke dalam Proses Pembelajaran 

SK Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak nomor 032 A/II.1.AU/SK/B/III/2015 

tentang Rencana Induk Pengembangan STIK Muhammadiyah Pontianak, 

menyatakan salah satu fokus kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada penerapan penelitian untuk kegiatan pendidikan dan 

pengajaran. Aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

mengarah kepada berbagai bentuk inovasi pembelajaran, kurikulum dan 

pengembangan kompetensi serta profesionalisme pada pembelajaran 

berkarakter berbasis budaya lokal. Untuk menjamin hal tersebut dapat 

diwujudkan melalui langkah- langkah sebagai berikut : 

Pengusulan proposal penelitian maupun pengabdian masyarakat harus 
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berbasis program studi. Artinya, program studi mengetahui dan memahami 

relevansi konten proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

diajukandosendenganbidangilmuyangditekuninya.Relevansitemadengan 

bidang ilmu adalah titik awal untuk menjamin penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang dilaksanakan dosen akan memperkaya materi kuliah pada 

level teoritis maupun implementatif. 

a. Pada proposal penelitian maupun pengabdian masyarakat, dosen 

diminta menetapkan luaran kegiatan. Prioritas pendanaan pada 

kegiatan yang menghasilkan produk pengayaan materi, 

model/strategi pembelajaran, dan media pembelajaran inovatif akan 

lebih menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat denganpembelajaran. 

b. Dosen didorong untuk mempublikasikan artikel yang berbasis hasil 

penelitiannya pada jurnal ilmiah yang relevan dengan bidang ilmunya. 

Hal ini juga dapat menjamin relevansi penelitian dosen dengan 

materipembelajaran. 

c. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara 

konsisten pada proses dan produk luaran kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dosen akan meningkatkan kuantitas dan 

kualitas produk penelitian dan pengabdian masyarakat yang relevan 

denganpembelajaran. 

Hal-hal di atas menjadi bagian dari Pedoman Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. Sebagai contoh, pada bagian prosedur pengajuan 

proposal ada tahapan yang memungkinkan Ketua Program Studi 

melaksanakan kontrol relevansi konten proposal dengan bidang ilmu 

dosen pengusul, yakni melalui seminarproposal. 

3. Ketersediaan DokumenPendukung 

a. Keputusan Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak nomor 

85/ll.1.AU/SK/F/Vlll/2017 tentang Penetapan dan Pemberlakuan 

Buku Panduan Akademik STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai 

pedoman pelaksanaan Catur DharmaPT. 

b. Keputusan Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak nomor 

161.B/II.1.AU/SK/F/X/2017 tentang Standar Mutu STIK 

Muhammadiyah Pontianak sebagai acuan penyelenggaraan Catur 

DharmaPT. 

c. Buku Rencana Induk Penelitian (RIP). 

d. Buku Pedoman Penelitian 

e. Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat 

 

 

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan. 

Uraikan bagaimana perguruan tinggi menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Uraikan pula ketersediaan 
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dokumen pendukung serta konsistensi pelaksanaannya. 

STIK Muhammadiyah Pontianak menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dituangkan dalam Statuta 

(SK 04./II.1.AU/BPH-STIKMP/SK/2014) pasal 32. 

Berikut contoh-contoh kegiatan akademik, dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan 

secara berkala: 

 

No Tanggal 

Pelaksanaan 

Jenis Kegiatan Nara 

Sumber 

1 11 April 

2018 

Orasi Ilmiah Haryanto, 

MSN., 

Ph.D 

2 1-2 

Desembe

r 2018 

Workshop Quality improvement of nursing 

servis : issue and strategis 

Haryanto, 

MSN., 

Ph.D 

3 6 Mei 

2018 

Seminar Peluang dan 

tantanganperawatdizaman now 

Haryanto, 

MSN., 

Ph.D 

4 8 

September 

2018 

Mini seminar dan workshop 

perawatanlukamahir modern 

Haryanto, 

MSN., 

Ph.D 

5 18 Nov- 3 

Desember 

2018 

Pelatihan CDWCN Haryanto, 

MSN., 

Ph.D 

6 18 Nov- 3 

Desember 

2018 

Pelatihan CDWCN Tutur 

Kardiatun

, M.Kep 

7 18 Des – 

6 Januari 

2018 

Pelatihan CWCN Kharisma 

Pratama 

MHS 

8 2-26 

April 

2019 

Studentexchange program 

fromGungzhouUniversityofChineseMedicin

e 

Haryanto, 

MSN., 

Ph.D 

9 19 okt -

16 nov 

2019 

CDWCN Tutur 

Kardiatun

, M.Kep 

1

0 

50-17 

Agustus 

2019 

Student Exchange program from national 

Taipei university of nursing & health 

science 

Tutur 

Kardiatun

, M.Kep 
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Uraikan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi Muhammadiyah untukmenjamin 

terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan proses dan mutu 

pembelajaran. Dukungan perguruan tinggi mencakup antara lain penerapan 

peraturan dan penyediaan sumber daya. 

 

Kebijakan dan strategi 

Kebijakan dan dukungan institusi untuk menjamin terciptanya suasana akademik di 

lingkungan institusi yang kondusif untuk meningkatkan proses dan mutu 

pembelajaran dituangkan dalam statuta dan Rencana Strategis (Renstra) STIK 

Muhammadiyah Pontianak 2016-2020 dalam bentuk strategi dan program prioritas 

serta indikator kinerja kunci untuk peningkatan dan pengembangan budaya 

akademik, di antaranya: 

1) Terselenggaranya kegiatan seminar dan diskusi dosen danmahasiswa 

2) Terselenggaranya forum temu ilmiah skala lokal, nasional dan 

internasional dan, 

3) Terselenggaranya program pembinaan akademik, pengembangan, 

sikap mental cendikiawan dan pelatihan kepemimpinan serta 

kewirausahaan. 

4) Terselenggaranya kegiatan seminar ilmiah bersama mahasiswa Terkait dengan 

peningkatan kualitas penelitian, Renstra STIKMuhammadiyah Pontianak telah 

menetapkan strategi dan program prioritassebagai berikut: 

1) Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian dosen tetap; 

2) Meningkatnya jumlah dan mutu penelitianmahasiswa; 

3) Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian dosen tetap dan mahasiswa; 

4) Meningkatnya jumlah tema penelitian dosen tetap yang 

berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran 

5) Meningkatnya jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap 

melalui jurnal nasional dan internasional 

6) Peningkatan mutu dan jumlah karya ilmiah 

7) Meningkatnya jumlah karya yang memperoleh Haki 

 

Program implementasi yang terjadwal 

Dukungan institusi untuk menjamin terciptanya suasana akademik di antaranya: 

1) Statuta STIK Muhammadiyah Pontianak yang disahkan dan ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Ketua (SK04./II.1.AU/BPH-STIKMP/SK/2014). 

2) Standar Mutu dengan Keputusan Ketua nomor 161.B/II.1.AU/SK/F/X/2017 

Khususnya Standar 5 Penciptaan Suasana Akademik. Dalam Standar tersebut 

ditetapkan sejumlah aspek yang harus dipenuhi misalnya seminar ditingkat 

sekolah tinggi dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dalam bentuk 

kuliah pakar, di tingkat Program studi diselenggarakan minimal 1 kali dalam 

1 semester. Semua kegiatan itu harus terjadwal dengan rapi. Demikian juga 

kegiatan kajian ilmiah, workshop ilmiah, program penelitian, dan pengabdian 
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kepada masyarakat. 

 

3. Pengerahan Sumber Daya 

a. Pengerahan sumber daya manusia dalam mengembangkan suasana 

akademik dalam bentuk partisipasi seluruh civitasakademikayang meliputi 

unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara aktif 

dalam kegiatan-kegiatan atau forum akademik/ilmiah. STIK 

Muhammadiyah Pontianak mendorong dosen-dosen yang kompeten di 

bidangnya untuk menjadi pembicara di berbagai pertemuan ilmiah, baik 

di dalam maupun di luar kampus, menempatkannya sebagai fasilitator 

kegiatan ilmiah, baik kegiatan dosen maupun mahasiswa, 

sepertipembinaan kegiatan Milad Organisasi Mahasiswa yang berisikan 

ajang kreatifitas mahasiswa, pendampingan mahasiswa dalam berbagai 

lomba yang berhubungan dengan konten keilmuan. Para dosen senior 

aktif membina dosen muda dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat, serta publikasiilmiah. 

b. Implementasi penciptaan suasana akademik membutuhkan dukungan 

sumber daya berupa dana maupun manusia. Dalam hal pendanaan 

komitmen pimpinan sangat kuat untuk senantiasa mengalokasikan dana 

yang memadai untuk kegiatan yang membangun suasana akademik. Ada 

alokasi dana yang disediakan untuk seminar dosen pada tingkat program 

studi maupun institusi. Pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak juga 

memfasilitasi para pakar yang kompeten di bidangnya untuk menjadi 

narasumber pada kegiatan kuliah umum di level Sekolah Tinggi, atau 

menjadi pembicara pada diskusi dengan civitasakademikaSTIK 

Muhammadiyah Pontianak. 

STIK Muhammadiyah Pontianak juga memfasilitasi kegiatan 

kemahasiswaan terutama yang berorientasi menambah wawasan 

keilmuan. Dana juga disediakan untuk mengirim dosen 

mendesiminasikan hasil penelitiannya pada pertemuan komunitas 

ilmiah, sebagai wujud kebebasan mimbar akademik. 

c. Pemanfaatan sarana dan prasarana seperti ruangan kelas yang  telah 

dilengkapi LCD proyektor, laboratorium, dan akses internet (hotpots) 

bagi seluruh civitasakademika. 

4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara 

berkelanjutan 

Pelaksanaan kegiatan yang terlingkup dalam penciptaan Kebebasan 

akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimonitor 

pelaksanaannya oleh penanggungjawab kegiatan di tingkat Prodi dan 

Institusi. Monitoring dilakukan sejak perencanaan, dan selama pelaksanaan 

kegiatan. Penanggung jawab kegiatan diminta membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangan dari sisi konten kegiatan maupun dari sisi 

pembiayaan. Dalam laporan penanggung jawab kegiatan dilakukan melalui 

evaluasi berkenaan dengan pencapaian target kegiatan, maupun kendala 
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yang dihadapi. Berdasarkan basis data laporan tersebut, evaluasi dilakukan 

untuk menemukan permasalahan sebagai alternatif solusi. Temuan hasil 

evaluasi kegiatan penciptaan suasana akademik akan menjadi rujukan bagi 

penetapan atau pelaksanaan program di masa yang akan datang 

Pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik dalam rapat 

koordinasi tingkat program studi, atau institusi, tergantung pada level mana 

kegiatan dilaksanakan. 

 

d. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan 

Secara ringkas, bentuk-bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

serta rekam jejak kinerja Bidang Pendidikan dosen dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara 

berkala yaitu setiap semester dan berlangsung terus menerus. Kegiatan 

ini mencakup monitoring terhadap perkuliahan, dengan urutan sebagai 

berikut. 

a) Pelaksanaan kegiatan tatap muka perkuliahan diatur dalam tata tertib 

perkuliahan yang disampaikan kepada setiap dosen matakuliah. 

b) Setiap dosen juga diwajibkan untuk memberikan BPKM yang 

disesuaikan dengan Rancangan Pembelajaran Semester(RPS). 

c) Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi setiap hari kerja daftar 

kehadiran dosen direkap dengan sistem komputerisasi, sedangkan 

mahasiswa direkap dengan Kartu Hadir Kuliah (KHK) danabsensi. 

d) Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi praktikum dapat 

langsung dilakukan oleh dosen mata kuliah praktikum tersebut dengan 

menggunakan daftar hadirtutorial. 

e) Mekanisme tata cara aturan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 

kegiatan praktik lapangan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan. Misalnya rekapitulasi 

absensi pada Praktik Klinik dimonitor melalui Preceptor danProdi 

f) Bentuk monitoring dan evaluasi yang lain adalah dengan 

memberdayakan Pusat Penjaminan Mutu di Program Studi dan Institusi 

yang melakukan evaluasi pembelajaran di bawah koordinasi Pusat 

PenjaminanMutu. 

 

b. Monitoring dan Evaluasi Bidang Penelitian 

Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dosen dengan mekanisme 

sebagai berikut. 

 

a) Kepala Puslitbangmas dan kaprodi memantau pelaksanaan 

penelitian selama penelitian berlangsung. 

b) Hasil penelitian didiskusikan kembali sebelum disahkan oleh P3M dan 

ketua STIK MuhammadiyahPontianak. 

c) Laporan penelitian mahasiswa wajib diarsipkan diperpustakaan. 
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c. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat  

Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan mekanisme sebagai berikut. 

a) Sebelum dosen menyerahkan proposal ke pusat pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu didiskusikan diprodi. 

b) Kepala P3M dan kaprodi memantau pelaksanaan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakatberlangsung. 

c) Hasilkegiatan didiskusikan kembali sebelum disahkan oleh P3M dan 

ketua STIK MuhammadiyahPontianak. 

d) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib diserahkan ke 

P3M. 

 

Semua pelaksanaan sistem monitoring ini dilengkapi dengan dokumen 

tertulis berupa Pedoman monitoring dalam bentuk AMI (Audit Mutu 

Internal) dan Analisis hasil AMI program Studi. Aspek yang dimonev dalam 

Audit Mutu Internal merujuk kepada borang akreditasi program studi 

Pelaksanaan Evaluasi dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan melalui 

penilaian tenaga kependidikan seperti, kehadiran dan keaktifan. 

 

5. Tindak Lanjut 

Temuan yang diperoleh dari laporan kegiatan pengembangan suasana 

akademik, akan ditindaklanjuti dengan mengambil kebijakan untuk 

pelaksanaan di masa yang akan datang. Penetapan program berdasarkan 

laporan kegiatan sebelumnya merupakan upaya untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas program dalam upaya mewujudkan suasana 

akademik yang semakin berkualitas. Bentuk tindak lanjut 

tersebut dapat berupa pencanangan program/kegiatan baru, 

pengembangan program lama, atau bahkan penghapusan kegiatan 

karena tidak tepat sasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. PENELITIAN 

Uraikan kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian, lembaga/unit yang mengelola 

kegiatan penelitian, pengarahan fokus dan agenda penelitian, pedoman penyusunan 

usul dan pelaksanaan penelitian, pendanaan, dan jaminan atas HaKI. 
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1. Kebijakan dasar kegiatan penelitian di STIK Muhammadiyah Pontianak yang 

meliputi: a) arah dan fokus penelitian tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP), 

b) jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, c) pola kerjasama dengan pihak luar, 

d) pendanaan dan sistem pendanaan tertuang dalam buku panduan pelaksanaan 

penelitian  

2. Penanganan Plagiasi, Paten dan Hak Kekayaan Intelektual,  

3. Rencana dan Pelaksanaan Penelitian yang mencakup agenda tahunan, 

4. Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang 

terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak, dengan 

penjelasan sebagaimana berikut di bawah ini.  

1. Kebijakan Dasar Kegiatan Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian di STIK Muhammadiyah Pontianak berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Bab III tentang Standar 

Nasional Penelitian dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Selanjutnya, berdasarkan 

Surat Keputusan Badan Pembina Harian nomor 04/II.1.AU/BPH-STIKMP/SK/2014 tentang 

Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak tanggal 14 

Muharam 1436 H/ 7 November 2014 M, pasal 22 ayat 7 bahwa Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat (selanjutnya disebut P3M) merupakan unsur pelaksana 

STIK Muhammadiyah Pontianak yang mempunyai tugas pokok di bidang penelitian. 

Secara rinci dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi P3M STIK Muhammadiyah 

Pontianak meliputi : 

a Mengkoordinasikan, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang 

diselenggarakan oleh pusat penelitian, dan program studi, serta ikut mengusahakan 

dan mengelola sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penelitian; 

b Membentuk Pusat Penelitian berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

c Mengevaluasi secara berkala Pusat Penelitian yang ada; 

d Penelitian yang diselenggarakan dapat berupa penelitian dasar dan/atau penelitian 

terapan, baik pada satu disiplin ilmu maupun antar bidang ilmu; 

e Mengusahakan pendanaan penelitian melalui STIK Muhammadiyah Pontianak 

maupun penelitian yang didanai oleh pihak ketiga; 

f Mengusahakan penelitian yang dilakukan memiliki hak atas karya intelektual (HAKI) 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Kebijakan dasar penelitian di STIK Muhammadiyah Pontianak diperkuat dengan adanya 

dokumen pengelolaan penelitian berupa Buku Pedoman Pelaksanaan  Penelitian  yang 

disahkan berdasarkan Keputusan Ketua nomor 16/KEP/II.1.AU/F/X/2016 tentang 
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Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016. Buku 

Pedoman Penelitian ini sebagai petunjuk operasional  pelaksanaan penelitian bagi 

seluruh sumber daya dosen di STIK Muhammadiyah Pontianak sekaligus sebagai  

implementasi dari Rencana Induk Penelitian  yang merupakan   arah dan pedoman 

penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika STIK Muhammadiyah Pontianak.  

Rencana Induk Penelitian, ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua nomor 

193/KEP/II.1.AU/F/XI/2016 tentang Rencana Induk Penelitian STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Rencana Induk Penelitian STIK Muhammadiyah Pontianak menjelaskan sistem 

pengelolaan penelitian,  akses dan pengadaan sumber daya, layanan bagi pemangku 

kepentingan, peta-jalan (road-map) penelitian, agenda penelitian unggulan sekolah 

tinggi, pelaksanaan penelitian dan pengelolaan serta meningkatkan mutu penelitian. 

a. Arah dan fokus penelitian 

Sesuai dengan visi dan misi sekolah tinggi yang dipertegas dalam visi dan misi 

Puslitbangmas, dalam RIP STIK Muhammadiyah Pontianak ditetapkan arah dan fokus 

penelitian dalam payung penelitian menjadi pusat  pengembangan sistem pendidikan, 

penelitian dan pelayanan kepada masyarakat yang kompetitifdalam penguatan tema 

unggulan penelitian yaitu pengembangan inovasi bidang trauma, akut dan critical care. 

Bidang kajian yang menjadi domain ranah kreatif yang dirancang oleh STIK 

Muhammadiyah Pontianak ditujukan sebagai ruang berkreativitas dan inovasi para dosen 

dan peneliti melalui riset kelompok keilmuan masing-masing.  

Tema penelitian tersebut menjadi fokus unggulan penelitian yang menjadi jembatan 

dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh 

STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai sekolah tinggi utama yang menghasilkan lulusan 

unggul dalam spiritual, intelektual, emosional dan sosial. 

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, strategi pengembangan penelitian  

dilakukan dengan langkah  sebagai berikut:  

1) Mengoptimalkan sumber daya penelitian untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas penelitian dosen. 

2) Mengembangkan roadmap pohon penelitian keperawatan sesuai 3 bidang 

keilmuan di STIK Muhammadiyah Pontianak. 

3) Meningkatkan publikasi ilmiah dosen baik dalam bentuk tulisan dalam jurnal 

maupun dalambentuk seminar nasional dan internasional. 

4) Mengoptimalkan jurnal keperawatan dan kesehatan yang terakreditasi di 

lingkungan institusi kesehatan se-Kalimantan Barat. 

5) Mengoptimalkan peran Komite Etik Penelitian dalam melakukan penyeleksian, 

perizinan dan penerapan hasil penelitian. 

6) Mengoptimalkan kerja sama pada instansi swasta dan pemerintah baik dalam 

maupun luar negeri. 

7) Memenuhi sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan penelitian. 

8) Mengoptimalkan perolehan dana hibah penelitian bersaing dan funding research di 

tingkat nasional dan internasional    
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Kebijakan dasar yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat STIK Muhammadiyah dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Konsisten dalam memberikan arah terhadap aktivitas penelitian berbasis 

keunggulan.  

2) Konsisten pada peningkatan kuantitas dan kualitas dan produktivitas berupa 

publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional, bahan ajar, teknologi 

tepat guna dan HAKI. 

3) Konsisten pada peningkatan kegiatan penelitian oleh sumber daya manusia 

peneliti kreatif, inovatif dan qualified. 

4) Konsisten pada peningkatan relevansi pemanfaatan hasil Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat dalam Tri Dharma perguruan tinggi. 

5) Konsisten pada pemenuhan dan pengembangan akan fasilitas pendukung dalam 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat    

6) Konsisten dalam optimalisasi kerja sama dengan institusi swasta dan pemerintah 

nasional dan internasional  

Pengembangan kemandirian penelitian bagi dosen dilakukan untuk memperkuat pusat 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik internal maupun eksternal. 

Penerapan penelitian unggulan ini didasarkan pada kesiapan sumber daya manusia, 

fasilitas penelitian dan pengembangan, serta rekam jejak (track record) penelitian yang 

jelas dan berkesinambungan pada setiap kelompok keilmuan serta berpedoman pada 

roadmap penelitian yang telah ditetapkan. 

Adapun roadmap penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Pada bagan tersebut, menegaskan bahwa aktivitas penelitian di STIK Muhammadiyah 

Pontianak dimulai dari kebijakan institusi yang terangkum dalam Rencana Induk dan 

Restra serta berbagai masukan kebijakan dalam senat maupun evaluasi diri yang ditinjau 

secara periodik. Topik-topik penelitian diawali dengan identifikasi masalah dan 

pengembangan riset dasar, perancangan panduan dan model serta produk riset serta 

pemanfaatn hasil riset perubahan masyarakat berbasis teknologi inovatif untuk 

penguatan karakter kehidupan religius berkemajuan. 

b. Jenis dan rekam jejak penelitian unggulan  

Jenis dan rekam jejak penelitian unggulan di STIK Muhammadiyah Pontianak, baik dalam  

pembiayaan internal dan eksternal dalam tiga tahun terakhir, terpilah dalam lima 

kelompok, yaitu penelitian pembiayaan mandiri, penelitian pembiayaan internal 

bersumber dari APB STIK Muhammadiyah Pontianak, penelitian kerjasama melalui 

pembiayaan pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, penelitian kerjasama 

dengan institusi luar negeri, sebagaimana tabel di bawah ini. 
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Berdasarkan tabel tersebut  dapat  diperoleh gambaran rekam jejak penelitian STIK 

Muhammadiyah Pontianak sesuai dengan tema unggulan sebagai berikut: (1) Upaya 

pengelolaan penyakit kronik: jantung, stroke, diabetes, kanker dan gangguan hematologi 

sejumlah 21,87%, (2) Penggunaan sumber alam dan keselamatan pasien sejumlah 9,37%, 

(3) Upaya penurunan resiko dan sakit jiwa serta pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 

jiwa sejumlah 9,37%, (4) Upaya pemeliharaan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan 

anak sejumlah 28,12%, (5) Penanganan pasien penyakit akut dan pemeliharaan pasien 

perawatan kritis sejumlah 12,5% dan (6) Penggalian nilai-nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan serta inovasi pendidikan sejumlah 18,75%. Penelitian upaya 

pemeliharaan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak memiliki jumlah yang lebih 

tinggi, disusul penelitian upaya pengelolaan penyakit kronik: jantung, stroke, diabetes, 

kanker dan gangguan hematologi yang terus dikembangkan sebagai bagian dari 

pembentukan karakter dan perubahan masyarakat yang berkesinambungan. 

Upaya
pengelolaan

penyakit
kronik:

jantung,
stroke,

diabetes,
kanker dan
gangguan

hematologi

Penggunaan
sumber alam

dan
keselamatan

pasien

Upaya
penurunan
resiko dan

sakit jiwa serta
pemeliharaan

dan
peningkatan

kesehatan jiwa

Upaya
pemeliharaan

kesehatan
reproduksi,

kesehatan ibu
dan anak

Penanganan
pasien

penyakit akut
dan

pemeliharaan
pasien

perawatan
kritis

Penggalian
nilai-nilai Al-

Islam dan
Kemuhammadi

yahan serta
inovasi

pendidikan

2015 3 2 2 5 1

2016 2 1 1 3 0

2017 2 0 0 1 3

0
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2

3
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5

6

Jenis dan Rekam Jejak Penelitian Dosen STIK 
Muhammadiyah Pontianak

Tahun 2015-2017
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c. Pola kerjasama dengan pihak luar 

Dalam upaya pengembangan riset, peningkatan kompetensi dan peningkatan daya saing 

terkait dengan implementasi produk hasil penelitian, dilakukan kerjasama dengan pola 

saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Melalui kebijakan STIK 

Muhammadiyah Pontianak, kerjasama penelitian menjadi pondasi penting dalam 

mengidentifkasi, dan  memahami permasalahan yang dapat dijadikan sebagai acuan 

tema penelitian,  pelaksanaan kegiatan penelitian yang memiliki orientasi pada 

kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional, implementasi hasil penelitian secara 

konkret dapat memberikan manfaat, pendanaan penelitian yang lebih sesuai serta 

peningkatan profesional dosen dalam implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah bagi masyarakat luas. Selain itu, pelaksanaan kerjasama dalam penelitian 

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa STIK 

Muhammadiyah sebagai lembaga  pendidikan tinggi Muhammadiyah yang memiliki 

kekuatan sumber daya profesional untuk terlibat langsung dalam upaya peningkatan dan 

pemeliharaan kesehatan berbasis penelitian inovatif dan terintegrasi.  

Dalam kerjasama ini, STIK Muhammadiyah menyediakan sumber daya intelektual dan 

profesional sebagai tenaga ahli, sedangkan pihak eksternal menyediakan pendanaan dan 

hal lain yang diperlukan dalam mendukung kegiatan penelitian dengan prinsip saling 

memberikan manfaat. Misalnya, kerjasama penelitian dengan Kanazawa University dan 

Tokyo University yang dimulai sejak Tahun 2015 hingga sekarang melakukan kerjasama 

penelitian terkait penanganan masalah kesehatan pada pasien diabetik yang menjadi 

penyakit kronik yang memiliki prevalensi tertinggi di Kalimantan Barat sebagai bagian 

pengembangan inovasi dan teknologi dalam penanganan masalah penyakit diabetik 

yang terintegrasi dengan program pemerintah,  short course mahasiswa STIK 

Muhammadiyah Pontianak di Guangzhou University of Chinese Medicine, Khon Kaen 

University, dan NTUNHS Taiwan, serta mahasiswa Univerisiti Malaysia, Guangzhou 

University of Chinese Medicine, Khon Kaen University, dan NTUNHS Taiwan yang 

melakukan short course di STIK Muhammadiyah Pontianak. Saat ini, STIK Muhammadiyah 

Pontianak berusaha memberikan dukungan kepada dosen untuk terlibat aktif dalam 

aktivitas penelitian dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui 

skema hibah kompetensi. 

d. Pendanaan 

Pendanaan Penelitian di STIK Muhammadiyah Pontianak berasal dari dua sumber. 

Sumber pertama disebut dengan pembiayaan internal, yaitu pembiayaan penelitian yang 

tercantum dalam RAPB STIK Muhammadiyah ditetapkan setiap tahun, kontinyu dan 

berkelanjutan. Program penelitian dengan pembiayaan internal merupakan ajang 

peningkatan kompetensi dosen STIK Muhammadiyah Pontianak untuk melakukan 

penelitan dasar sekaligus pembinaan peningkatan profesional dosen yang diharapkan 

selanjutnya akan memperkuat penelitian STIK Muhammadiyah Pontianak untuk 

memperoleh pendanaan eksternal. 

Gambaran pendanaan penelitian STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai berikut :  pada 

TS-2 dana yang disediakan sebesar Rp. 2,14 M,  TS-1  Rp.  2,17 M,   dan TS  Rp. 2,2 M, 

total Rp. 6,51 M. Pola pendanaan penelitian yang bersumber dari internal dinyatakan 
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sebagai dana stimulan dengan tujuan mendorong keterampilan, memberikan motivasi, 

peningkatan kompetensi serta skill sebagai peneliti profesional sebagai basis layanan 

pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Prosedur pendanaan ditetapkan 

dalam Buku Pedoman Penelitian STIK Muhammadiyah Pontianak yang berlaku pada 

tahun berjalan.Strategi pemanfaatan  pendanaan internal dalam rangka pencapaian 

program penelitian yang telah ditetapkan STIK Muhammadiyah Pontianak dilakukan 

dengan memetakan tatakelola penelitian ke dalam empat kategori utama penelitian 

internal. Keempat kategori tersebut diantaranya: 

(1) Penelitian Dosen Pemula. Penelitian yang dilaksanakan seleksinya secara rutin per 

enam bulan bagi dosen pemula dan dosen yang memiliki hambatan kepangkatan 

akademik. Penelitian ini untuk mengakomodasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan 

kemampuan dalam melaksanakan penelitian yang bisa dilakukan oleh dosen terhadap 

pengembangan proses akademik. Pagu dari penelitian ini maksimum Rp. 6.000.000,- / 

judul penelitian. 

(2) Penelitian Pengembangan Keilmuan. Penelitian yang dilaksanakan seleksinya secara 

rutin enam bulan bagi dosen yang telah memiliki kepangkatan akademik. Penelitian ini 

untuk mengakomodasi pengembangan keilmuan sesuai bidangnya supaya bisa 

meningkatkan kompetensi sesuai bidang ilmu yang bersifat temuan baik metode atau 

teori baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pagu dari penelitian ini maksimum Rp. 

10.000.000,-/ judul penelitian. 

(3) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. Penelitian yang dilaksanakan seleksinya secara 

rutin satu tahun bagi dosen yang memiliki pengalaman publikasi di jurnal bereputasi 

internasional dan sudah bergelar Doktor. Penelitian ini untuk mengakomodasi 

pengembangan keilmuan para peneliti yang sudah matur untuk mampu bersaing dalam 

kancah internasional yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebutuhan di level 

Institusi, dengan topik dan roadmap yang harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian 

ditingkat Institusi. Pagu dari penelitian ini berkisar antara Rp. 20.000.000,- -Rp. 

25.000.000,-. 

(4) Penelitian Mahasiswa Bersama Dosen. Penelitian yang dilaksanakan seleksinya secara 

rutin enam bulan yang dilakukan kerjasama antara mahasiswa dan dosen. Penelitian ini 

bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat, kreativitas, kemampuan meneliti bagi 

mahasiswa sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas dan memiliki potensi 

untuk dipublikasikan. Pagu dari penelitian ini maksimum Rp. 5.000.000,-/ judul penelitian. 

(5) Riset Kerjasama Luar Negeri. Penelitian yang dilaksanakan seleksinya secara rutin satu 

tahun yang dilakukan oleh dosen dan lembaga mitra di luar negeri. Penelitian ini 

bertujuan meningkatkan mutu penelitian dalam lingkup internasional. Pagu dari 

penelitian ini maksimum Rp. 150.000.000,-/ judul penelitian. 

Penelitian merupakan salah satu produk jasa yang dapat dijual oleh perguruan tinggi dan 

sekaligus menjadi ikon bagi eksistensi perguruan tinggi di masyarakat. Selain itu, atmosfir 

penelitian di STIK Muhammadiyah Pontianak diarahkan untuk meningkatkan citra STIK 

Muhammadiyah Pontianak di tingkat nasional dan internasional dengan berbagai bentuk 
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domino effect yang akan diraih yaitu research base university dan world class 

university.Sehubungan dengan itu, jaringan kerjasama penelitian dibangun oleh STIK 

Muhammaidyah Pontianak sekaligusmendorong para dosen untuk melakukan kegiatan 

penelitian yang ditawarkan oleh pihak-pihak eksternal. Misalnya dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Barat, DRPM Kemenristekdikti melalui skema Hibah Kompetitif 

Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianak selalu memberikan informasi dan 

melakukan kegiatan bimbingan teknis dalam penyusunan proposal penelitian, khususnya 

tawaran penelitian dari pihak eksternal.  

e. Sistem Kompetisi 

Dalam upaya menjamin kualitas penelitian, STIK Muhammadiyah Pontianak menerapkan 

sistem kompetisi penelitian yang mengacu pada kebijakan dasar penelitian Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi  untuk skema penelitian eksternal dan Panduan Penelitian STIK 

Muhammadiyah Pontianak untuk penelitian internal.  Dalam skema internal, kebijakan  

kompetisi penelitian dosen  mengalami perubahan pada tahun 2015 dari yang semula 

hanya satu skema Penelitian menjadi lima skema sebagai berikut :  

1) Penelitian Dosen Pemula; 

2) Penelitian Pengembangan Keilmuan; 

3) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi; 

4) Penelitian Mahasiswa bersama Dosen; 

5) Riset Kerjasama Luar Negeri; 

6) Hibah Produk Riset. 

Lima skema yang ditawarkan ini memperjelas ranah/area penelitian yang dilakukan 

dosen sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pendidikannya, kepangkatan 

akademiknya serta keluasan jangkauan hasil penelitian yang diharapkan serta skema 

pendanaan yang disediakan. Pengembangan skema ini diharapkan akan menambah 

semangat dan kompetisi untuk meneliti sebagai implementasi Catur Dharma Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah.  

Sistem kompetisi dimulai dengan seleksi administrasi para pengusul yang menyangkut 

beberapa hal sebagai berikut: sistematika penulisan, tema penelitian, bidang keilmuan, 

kepangkatan akademik dan jenjang pendidikan termasuk frekuensi melakukan kegiatan 

penelitian sesuai dengan ketentuan untuk pemerataan. Selanjutnya proposal akan 

direview oleh para reviewer yaitu para dosen berpengalaman untuk dilakukan penilaian 

substansif. Dalam upaya menjamin mutu pelaksanaan penelitian, Puslitbangmas STIK 

Muhammadiyah Pontianak memiliki Tim Review Proposal yang diangkat  berdasarkan SK 

Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak nomor 134/KEP/II.1.AU/F/IX/2016 tentang 

Pembentukan personil reviewer internal. 

Perkembangan penelitian di STIK Muhammadiyah Pontianak  pada kurun waktu tiga 

tahun terakhir menunjukkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat 

dilihat dari proses seleksi penelitian yang dilakukan. Tujuan dilaksanakan hal tersebut 

adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian sehingga dosen bisa bersaing dalam 

tingkat nasional maupun internasional. Salah satu indikator peningkatan kualitas 

penelitian ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penelitian  khususnya 

penelitian internal. Selain itu, meningkatnya minat dosen STIK Muhammadiyah Pontianak 
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dalam melaksanakan kegiatan penelitian didorong oleh beberapa kegiatan 

peningkatankompetensi melakukan penelitian dengan mengundang para pakar. 

Peningkatan insentif melakukan kegiatan penelitian  dalam RAPB STIK Muhammadiyah 

Pontianak juga menjadi daya tarik lain bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan 

penelitian,  terlebih setelah hasil penelitiannya menjadi jurnal ilmiah yang diterbitkan 

pada jurnal nasional  terakreditasi  ataupun internasional bereputasi memperoleh reward 

tertentu sesuai dengan panduan pelaksanaan penelitian tentang hibah insentif produk 

riset  Luaran penelitian berupa karya ilmiah  semakin meningkat baik dalam jurnal 

terakreditasi maupun belum terakreditasi hingga jurnal internasional.  

2. Penanganan Plagiasi, PATEN, dan HAKI 

Dalam penanganan plagiasi STIK Muhammadiyah Pontianak telah memiliki aturan dan 

dokumen kebijakanyang ditetapkan dengan SK Ketuanomor 106/KEP/II.1.AU/D/2017 

tentang Pedoman Kode Etik Penelitian dan Karya Ilmiah. Kode Etik tentang plagiasi 

tercantum dalam pedoman kode etik penelitian dan karya ilmiah. Dalam panduan skripsi, 

dan karya ilmiah juga tercantum aturan tentang plagiasi. Pada saat menjelang ujian akhir 

skripsi, atau tugas akhir karya tulis ilmiah mahasiswa harus menandatangani Surat 

Pernyataan bermaterai bahwa karya tulis yang diujikan bebas dari plagiasi. Pada saat ini 

sudah disiapkan secara khusus pencegahan dan penanggulangan plagiat yang merujuk 

kepada Permendiknas nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Plagiat di Perguruan Tinggi yang tercantum dalam pedoman kode etik penelitian dan 

karya ilmiah. Peraturan tersebut untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan 

plagiasi pada dosen dan mahasiswa di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Rencana penanganan plagiasi akan dilakukan secara bertahap, yaitu pembentukan tim 

ad-hoc, tahap klarifikasi dan verifikasi kepada mahasiswa/dosen yang bersangkutan, 

evaluasi dan pemberiansanksi.Sanksi dapat berupa teguran,peringatan tertulis, 

penundaan pemberian hak dosen atau mahasiswa, penurunan pangkat dan jabatan 

akademik, hingga pemberhentian secara tidak hormat.Secara informal, upaya 

penanganan plagiasi juga dilakukan melalui tindak pencegahan yang dilakukan melalui 

momen pengajian rutin yang diadakan oleh setiap fakultas pada situasi dan kondisi 

tertentu dibawakan tema ini dalam rangka untuk: (1) Meningkatkan kejujuran dan rasa 

tanggung jawab sebagai seorang peneliti ataupun penulis, (2) Meningkatkan 

pemahaman bahwa plagiarisme memiliki implikasi  moral, (3) Meningkatkan kecermatan 

dan keseksamaan untuk memilah dan menentukan bahan acuan yang bermutu, serta 

relevan dan mutakhir, (4) Mempunyai rasa percaya diri bahwa rencana tulisan karya 

ilmiahnya bukanlah contekan, (5)Memiliki keyakinan bahwa data yang diambil adalah 

sahih dan cermat, (6) Internalisasi sikap menghargai sumbangan data atau informasi dari 

penulis ataupun peneliti lain dengan menyampaikan ucapan terima kasih atau 

menyebutkan sumber tulisan yang dikutipnya.  

Pengelolaan Paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi dosen dan mahasiswa 

menjadi perhatian bagi pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak. Oleh karena itu 

pimpinan STIK Muhammadiyah Pontianak selalu mendorong segenap civitas akademika 

untuk memproses HaKi, dan Hak Paten. Untuk pengurusan HaKI  dan Paten di STIK 
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Muhammadiyah Pontianak, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIK 

Muhammadiyah Pontianak memiliki aturan dan dokumen kebijakan yang ditetapkan 

dengan SK Ketua nomor 17.a/KEP/II.1.AU/D/III/2017 tentang panduan pengurusan HKI 

dan Paten di lingkungan STIK Muhammadiyah Pontianak. Saat ini, STIK Muhammadiyah 

Pontianak sudah memproses 13 HaKI yaitu 12 Hak Cipta yang telah memperoleh sertifikat 

hak cipta dan 1 Merek yang sedang dalam proses pengajuan. 

3. Rencana dan Pelaksanaan  Penelitian dan Agenda Tahunan  

Agenda penelitian di STIK Muhammadiyah Pontianak merupakan penjabaran dari visi dan 

misi STIK Muhammadiyah Pontianak menjadi pusat keunggulan keperawatan. 

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa, kegiatan penelitian dibagi dalam dua pola, yaitu 

penelitian internal dan peneltian eksternal. Pelaksanaan kegiatan penelitian internal 

dilakukan selama satu tahun akademik dan satu tahun anggaran pendapatan dan belanja 

STIK Muhammadiyah Pontianak. Kegiatan penelitian dimulai dari pengusulan proposal, 

screening administrasi usulan proposal untuk melihat kesesuaian dengan RIP dan mandat 

program studi, review proposal, seminar proposal,  pelaksanaan penelitian, masa 

monitoring dan evaluasi, seminar hasil penelitian  dan publikasi hasil penelitian.  

Skema penelitian dengan pendanaan internal STIK Muhammadiyah Pontianak meliputi: 

1) Penelitian Dosen Pemula; 

2) Penelitian Pengembangan Keilmuan; 

3) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi; 

4) Penelitian Mahasiswa bersama Dosen; 

5) Riset Kerjasama Luar Negeri; 

6) Hibah Produk Riset. 

Pelaksanaan penelitian eksternal, prosedur dan tahapan penelitian disesuaikan dengan 

agenda dari pihak pemberi dana. Misalnya dari Kementerian Ristekdikti, LPDP, CSR 

Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan lain lain dengan waktu disesuaikan dari pihak 

pemberi dana. Penelitian dengan sumber dana dari pihak eksternal menjadi bagian dari 

upaya pencitraan eksistensi STIK Muhammadiyah Pontianak  dalam perannya untuk 

penguatan karakter keilmuan. 

Agenda tahunan penelitian di STIK Muhammadiyah Pontianak sebagaimana tertuang 

dalam Rencana Induk Penelitian mengembangkan  model dan skema internal dan 

eksternal dalam penelitian unggulan untuk menjadi pusat  pengembangan sistem 

pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat yang kompetitif yaitu : trauma 

akut/ kronik, critical care. 

Berdasarkan penelitian unggulan yang terdapat dalam Rencana Induk Penelitian, maka 

disusun pemetaan penelitian STIK Muhammadiyah Pontianak: 

(1) Pada tahun 2016/ 2017 penelitian dilakukan untuk mencari masalah dan model 

intervensi  promosi, pencegahan, kuratif dan rehabilitative yang berhubungan 

dengan: 

a) Identifikasi masalah kesehatan  kasus luka trauma akut dan kronik 

b) Identifikasi masalah kesehatan  kasus ibu dan anak 
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c) Identifikasi masalah kesehatan masyarakat 

d) Identifikasi masalah kesehatan pasien dalam lingkup keamaan dan keselamatan 

pasien 

e) Identifikasi intervensi keperawatan  luka akut dan kronik 

f) Identifikasi wound care dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan  atau 

penerepan terapi komplementer 

g) Evaluasi pemanfaatan produk  baru 

h) Identifikasi masalah kesehatan  kasus keperawatan kritis 

i) Identifikasi intervensi keperawatan  kritis 

j) Identifikasi penanganan kritis dengan  dengan terapi holistik 

k) Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan masyarakat yang Islami 

(2) Pada tahun 2017/ 2018 penelitian diarahkan pada penemuan model, metode dan 

teknologi tepat guna yang berhubungan dengan : 

a) Panduan dan model pencegahan dan atau promosi  terjadinya trauma akut dan 

kronik di setiap kasus versi Indonesia 

b) Panduan, model, dan alat pencegahan dan promosi, kuratif dan rehabilitative 

pada ibu dan anak 

c) Panduan, model, dan alat pencegahan dan promosi, kuratif dan rehabilitative 

pada kesehatan mental dan komunitas 

d) Panduan, model, dan alat pencegahan dan promosi, kuratif dan rehabilitative 

pada masalah patients safety 

e) Intervensi keperawatan pada kasus trama akut dan kronik   

f) Pengobatan luka berbasis alami  dan islami berdasarkan sunnah Rasul (Thibbun 

Nabawi) 

g) Pedoman dan atau standar baru intervensi keperawatan trauma akut dan kronik 

h) Panduan dan model promosi  dan atau pencegahan intervensi mengatasi risiko 

pada kasus keperawatan kritis 

i) Pengobatan masalah kritis  berbasis terapi holistik 

j) Panduan dan model pencegahan dan atau promosi dan intervensi  masalah 

kesehatan  masyarakat 

(3) Pada tahun 2018/ 2019 penelitian diarahkan untuk menganalisis tanggapan 

stakeholder terhadap penerapan hasil penelitian di masyarakat. 



 Laporan STIK Muhammadiyah Tahun 2019  
 

 
211 

(4) Pada tahun 2019/ 2020 penelitian diarahkan ada pengembangan implementasi 

maupun produk, peningkatan inovasi dan penciptaan pada produk sehingga 

memiliki hak paten. 

Adapun agenda tahunan penelitian sebagai berikut: 
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4.Peraturan Pengusulan Proposal  Penelitian dan Pelaksanaannya  

Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya tertuang dalam buku 

panduan penelitian dengan SK Nomor 16/KEP/II.1.AU/F/X/2016. 

Usulan proposal penelitian internal  terjadwal sebagaimana telah dipaparkan di dalam 

abel agenda penelitian. Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianak 

menyebarluaskan informasi penerimaan proposal penelitian, melalui website: 

www.litbang.stikmuhptk.ac.id, dan media lain seperti WhatsApp, papan 

pengumumandan pemberitahuan kepada para ketua program studi.Selain itu,  

Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianak melakukan koordinasi kegiatan 

penelitian dengan para dosen, dan ketua Program Studi. Puslitbangmas 

menginformasikan kepada para dosen akan adanya dana hibah penelitian dari internal 

maupun adanya peluang dari eksternal. 

Dosen mengusulkan rencana penelitian dalam bentuk proposal. Proposal penelitian yang 

diajukan dibuat rangkap satu dengan warna sampul sesuai dengan skema yang 

ditentukan.Tahapan seleksi administrasi direview oleh sekretaris Puslitbang atau pihak 

berwenang yang sudah diberikan mandat. Jika proposal dinyatakan lolos seleksi 

administrasi maka selanjutnya proposal akan dilakukan seleksi substans yangdireview 

oleh para reviewer berpengalaman yang diangkat berdasarkan Surat Tugas Ketua STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Peran reviewer adalah memberikan tanggapan dan masukan 

pada proposal yang direview untuk mendapatkan hasil penelitian terbaik. Proposal yang 

telah lolos direview disediakan dana penelitian sesuai dengan tema yang dipilih dan 

http://www.litbang.stikmuhptk.ac.id/
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sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Proposal yang belum lolos review diberi 

kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan masukan yang diberikan oleh para 

reviewernya. 

Adapun langkah-langkah pengajuan proposal penelitian, sebagai berikut: 

1. Pengajuan Proposal yang didanai oleh APB STIK Muhammadiyah Pontianak  

a. Pengusul mengajukan proposal yang telah disetujui oleh Kepala Puslitbangmas, 

Ketua institusi.  

b. Proposal yang telah disahkan kemudian diserahkan kepada Puslitbangmas 

sejumlah satu eksemplar (hardcopy). 

c. Para pengusul memilih skema sesuai dengan bidang keahlian, tingkat pendidikan 

dan kepangkatan akademik yang dimiliki dan warna sampul proposal 

menyesuaikan dengan ketentuan panduan. 

d. Proposal yang diajukan oleh dosen akan diperiksa kelengkapannya oleh 

sekretaris Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianak. 

2. Seleksi Proposal Penelitian  

a. Proposal yang akan didanai oleh dana APB STIK Muhammadiyah Pontianak, 

melalui dua tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi akan dilakukan oleh 

sekretaris Puslitbangmas, dan seleksi konten penelitian oleh reviewer dan akan 

dinilai oleh tim reviewer yang telah ditetapkan berdasarkan SK Ketua.  

b. Bagi proposal yang lolos seleksi administrasi dan telah dinilai oleh tim reviewer 

akan diumumkan melalui papan pengumuman Puslitbangmas.  

3. Pengumuman Proposal  

Puslitbangmas STIK Muhammadiyah akan mengumumkan proposal penelitian yang 

layak untuk didanai melalui SK STIK Muhammadiyah Pontianak. Pengumumanakan 

dilakukan maksimal 3 (tiga) minggu setelah penetapan waktu pengajuan proposal. 

4. Penandatanganan Surat Kontrak Penelitian  

a. Puslitbangmas membuat Surat Kontrak Penelitian yang mengatur hak dan 

kewajiban peneliti dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua 

Peneliti.  

b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap tahun 

anggaran.  

c. Peneliti harus segera melaksanakan penelitian setelah dilakukan 

penandatanganan surat kontrak penelitian.  

5. Pendanaan dan Biaya Pengelolaan Penelitian 

a. Segala biaya yang timbul akibat kegiatan pengelolaan penelitian dibebankan 

pada mata anggaran yang tersedia di Puslitbangmas.  

b. Pembayaran penelitian dana APB STIK Muhammadiyah Pontianak dilakukan dua 

tahap yaitu tahap I sebanyak 70% dan tahap II sebanyak 30%.  

6. Penelitian dianggap selesai bila peneliti telah memenuhi luaran hasil dalam proposal 

termasuk artikel ilmiahnya untuk diseminarkan dan dikumpulkan dalam bentuk 

proceeding penelitian. Bila salah satu kelengkapan ini tidak terpenuhi, maka 

pencairan tahap kedua tidak bisa dilakukan.  

7. Bagi Penelitian yang akan didanai oleh pihak eksternal ketentuan pembuatan 

proposal mengikuti ketentuan dari pihak pemberi dana. 
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Uraikan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menjamin 

keberlanjutan penelitian, yang mencakup informasi tentang agenda penelitian, 

dukungan SDM, sarana dan prasarana, jejaring penelitian, dan pencarian berbagai 

sumber dana penelitian. 

Kebijakan 

Rencana Induk Penelitian, ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua nomor 

193/KEP/II.1.AU/F/XI/2016 tentang Rencana Induk Penelitian STIK Muhammadiyah 

Pontianak. Menjelaskan sistem pengelolaan penelitian dan upaya yang dilakukan oleh 

Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianak dalam menjamin keberlanjutan penelitian 

yang dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut: 1) mempertegas dan 

menginformasikan agenda penelitian jangka panjang, 2) dukungan Sumber Daya Manusia, 

3) Penguatan dan Pengembangan sarana dan Prasarana, 4) penguatan Jejaring Penelitian, 

5) Pencarian sumber dana penelitian. Lebih jelasnya sebagaimana dalam penjelasan di 

bawah ini. 

1.Agenda penelitian jangka panjang 

Agenda penelitian jangka panjang STIK Muhammadiyah Pontianak bertujuan untuk 

mengedepankan kualitas dan produktivitas dalam mengembangkan penelitian,  dan upaya  

daya saing.Puslitbangmas sebagai pusat penelitian berkewajiban  menghasilkan sumber 

daya manusia yang bermutu yang dapat menjalankan sistem serta infrastruktur 

pembangunan kesehatan nasional, mengembangkan budaya penelitian dan menerapkan 

ilmu, teknologi, dan seni keperawatan, mengelola informasi penelitian dan pengembangan 

IPTEKS, yang secara strategisdiperlukan untuk mendukung  pembangunan bidang 

kesehatan, mendesain program dan agenda penelitian dan  manajemen pengelolaan 

penelitian, mengelola jaringan interaksi dengan berbagai pihak. 

Berbagai hasil penelitian diharapkan terus meningkat kualitasnya sehingga dapat 

dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional maupun terakreditasi nasional, yang 

dapat meningkatkan eksistensi STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai pendidikan tinggi, 

dengan produk penelitian berciri khas civitas akademika STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Selain itu, pengembangan hasil penelitian yang berpotensi mendapatkan hak paten 

semakin ditingkatkan dan difasilitasi perolehannya oleh Puslitbangmas STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas, 

Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianakmenetapkan  strategi sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan sumber daya penelitian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

penelitian dosen. 

2. Mengembangkan roadmap pohon penelitian keperawatan sesuai 3 bidang keilmuan di 

STIK Muhammadiyah Pontianak. 
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3. Meningkatkan publikasi ilmiah dosen baik dalam bentuk tulisan dalam jurnal maupun 

dalambentuk seminar nasional dan internasional. 

4. Mengoptimalkan jurnal keperawatan dan kesehatan yang terakreditasi di lingkungan 

institusi kesehatan se-Kalimantan Barat. 

5. Mengoptimalkan peran Komite Etik Penelitian dalam melakukan penyeleksian, perizinan 

dan penerapan hasil penelitian. 

6. Mengoptimalkan kerja sama pada instansi swasta dan pemerintah baik dalam maupun 

luar negeri. 

7. Memenuhi sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan penelitian. 

8. Mengoptimalkan perolehan dana hibah penelitian bersaing dan funding research di 

tingkat internasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka agenda kegiatan Puslitbangmas meliputi: 

1. Pelatihan proposal mendapatkan funding research (hibah penelitian) 

2. Rancangan penelitian group dan mahasiswa  

3. Pengelolaan Riset unggulan  

4. Pelatihan penulisan artikel untuk publikasi internasional yang bereputasi  

5. Pengelolaan dana penelitian yang efisien 

6. Pengembangan fasilitas penelitian unggulan  

7. Membangun jejaring dengan mitra dalam kegiatan penelitian untuk funding research 

8. Pengelolaan riset yang efektif:Promosi dan monev. 

9. Promosi isu-isu penelitian yang akan dikembangkan  

10. Peer review bidang keilmuan 

11. Seminar rutin  EBP (evidence base practice) 

12. Publikasi hasil penelitianpada jurnal bereputasi nasional dan internasional 

13. Meningkatkan pembiayaan penelitian dan mendapatkan hibah penelitian 

14. Partisipasi bidang keilmuan dalam pertemaun ilmah hasil penelitian nasional dan 

internasional 

15. Meningkatkan produk hak paten  

16. Up to date panduan penelitian dan Renstra 

17. Meningkatkan pembelajaran untuk mendapatkan funding research luar negeri 

18. Pelibatan aktif staf dalam bermitra kegiatan penelitian dengan pihak luar negeri 

19. Peningkatan reward bagi staf yang telah mempublikasikan hasil riset di jurnal bereputasi 

 

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 

Sumberdaya manusia pada tingkat STIK Muhammadiyah Pontianak sangat menentukan 

terhadap kualitas penelitian. Sumberdaya manusia di STIK Muhammadiyah Pontianak terdiri 

atas tenaga edukatif dan tenaga administrasi. Sinergi antara tenaga edukatif dan tenaga 

administrasi akan sangat menentukan kualitas layanan serta kualitas hasil penelitian yang 

pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi pengembangan IPTEK dan 

kesejahteraan masyarakat. Potensi SDM tenaga edukatif di STIK Muhammadiyah Pontianak 

saat ini adalah 5 orang doktoral, 2 orang kandidat doktoral, 35 orang Master.Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tenaga STIK Muhammadiyah Pontianak 
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adalah S2. Sedangkan, dosen yang mempunyai gelar akademik lektor berjumlah 6 orang 

dan asisten ahli berjumlah 18 orang. 

Dukungan SDM dalam meningkatkan kapasitas SDM sangat diperlukan untuk menjamin 

mutu penelitian. Selain itu, peningkatan kemampuan/kompetensi untuk melakukan 

kegiatan penelitian dilakukan secara berkala, terstruktur dan berkelanjutan.  Untuk itu, 

upaya peningkatan kompetensi sumber daya dosen dalam penelitian menjadi agenda 

penting di STIK Muhammadiyah Pontianak. Dalam hal peningkatan kualifikasi 

profesionalisme sumber daya dosen ditentukan melalui keaktifan dosen dalam melakukan 

kegiatan penelitian yang diharapkan mampu melakukan kegiatan penelitian dengan 

berbagai skema, tidak hanya skema penelitian yang dikembangkan Puslitbangmas STIK 

Muhammadiyah Pontianak yang bersifat pengembangan keilmuan tetapi juga skema 

penelitian kompetitif baik dalam ataupun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

kesempatan kepada peneliti untuk secara bertahap meningkatkan track record 

penelitiannya. 

3. Sarana dan Prasarana 

Sarana laboratorium STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK saat ini baru mengembangkan 

empat (4) laboratorium yang berdasarkan pada kelompok keilmuan yang terbagi dalam ; 

kelompok keilmuan ilmu dasar, medikal bedah, ibu dan anak, dan komunitas dan jiwa. Jenis 

laboratorium ada dua yaitu internal dan eksternal. Laboratorium Internal STIK 

Muhammadiyah Pontianak adalahLaboratorium ini berlokasi di dalam kampus, digunakan 

oleh staf pengajar dan mahasiwa sebagai tempat eksperimen untuk mengerjakan 

penelitian-penelitiannya. Laboratorium eksternal adalah berada di luar kampus yang  

merupakan mitra kerja. Laboratorium ini biasanya merupakan mitra kerjasama antara staf 

pengajar dengan mitra dalam mengerjakan penelitian-penelitiannya. Laboratorium 

eksternal ini berupa Instansi Pemerintah dan swasta. 

4.Pengembangan dan Pembinaan Jejaring Penelitian  

Penelitian merupakan salah satu  produk jasa yang menjadi unggulan pendidikan tinggi, 

termasuk STIK Muhammadiyah Pontianak. Atmosfir penelitian yang kuat disuatu perguruan 

tinggi, menjadi salah satu indikator keberhasilan perguruan tinggi tersebut dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, temuan penelitian menjadi hal 

yang penting untuk di blow up dalam jurnal-jurnal bermutu agar masyarakat mengetahui 

eksistensi STIK Muhammadiyah Pontianak. Pengembangan jaringan kerjasama menjadi hal 

sangat penting di STIK Muhammadiyah Pontianak. Ketersediaan jejaring penelitian yang 

kuat dengan lembaga-lembaga lain khususnya pendanaan penelitian. Pola yang digunakan 

STIK Muhammadiyah Pontianak dalam membangun dan memperluas jejaring penelitian 

biasanya dimulai dari jaringanindividu menjadi jaringan institusi ataupun dariinstitusi 

menjadi jaringan komunitas peneliti atas nama institusi. STIK Muhammadiyah Pontianak 

menilai penting jaringan individu yang dimiliki oleh para dosen. Oleh karena itu, STIK 

Muhammadiyah Pontianak memberikan apresiasi kepada para individu yang telah berhasil 

membangun jaringan individu dan dikuatkan dalam jaringan institusional.  

5. Pencarian Sumber Dana Penelitian 
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STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki kemandirian dalam persoalan pendanaan untuk 

operasional kelembagaan, termasuk pendanaan untuk penelitian.  Sumber- sumber 

pendanaan yang ada, selain dari mahasiswa antara lain: ventura, hibah, sumbangan 

masyarakat yang tidak mengikat dan sebagainya. Upaya penggalangan dana untuk riset 

dilakukan dengan : 1). Meningkatkan penataan manajemen usaha di tiap unit usaha berbasis 

pengelolaan kewirausahaan islami 2). Membangun jejaring kerjasama dengan pihak-pihak 

terkait dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.  

STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai lembaga pendidikan tinggi profesional memiliki 

sumber daya dosen dengan kemampuan profesional untuk meggalang dana penelitian 

yang ditawarkan oleh pihak eksternal. Misalnya Majelis Litbang Dikti Muhammadiyah, Ditjen 

Sumber Daya Dikti, DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyrakat) Kementerian 

Riset dan Pendidikan Tinggi, LPDP, Lembaga Perbankan, Pemerintah Daerah, serta 

Kementerian lainnya. Lebih lanjut penggalangan dana penelitian juga dilakukan dengan 

mengikuti berbagai kompetisi penelitian yang diselenggarakan oleh funding asing. 

 

 

Uraikan jumlah artikel ilmiah terindeks bereputasi (Scopus/WoS) 

 

Uraikan jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi/ terindeks Sinta 

 

Uraikan klaster penelitian

 

Klaster Penelitian STIK Muhammadiyah berada pada Madya 

Jumlah artikel ilmiah yang terindeks Scopus sampai dengan tahun 2019 adalah 

7 buah dan WoS berjumlah 5 buah 

Pada tahun ini belum ada jurnal yang terakreditasi SINTA 
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Uraikan jumlah produk inovasi (per tahun) 

 

I. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Uraikan kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PkM, lembaga/unit yang 

mengelola kegiatan PkM, agenda, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan, 

serta pendanaan PkM. 

A. Kebijakan  

Sistem pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat STIK Muhammadiyah 

didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Bab 

IV tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya, Surat Keputusan Badan 

Pembina Harian nomor 04/II.1.AU/BPH-STIKMP/SK/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi 

Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak tanggal 14 Muharam 1436 H/ 7 November 

2014 M, pasal 22 ayat 7 bahwa Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

(selanjutnya disebut Puslitbangmas) merupakan unsur pelaksana STIK Muhammadiyah 

Pontianak yang mempunyai tugas pokok di bidang penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. Secara rinci dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Puslitbangmas STIK 

Muhammadiyah Pontianak di bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi : 

1. Mengkoordinasikan, memantau, menilai dan/ atau melaksanaan kegiatan 

pengabdian pada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan 

pengelolaan sumber daya yang diperlukan; 

2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan program-program/ kegiatan-

kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi untuk ikut berusaha 

memenuhi kebutuhan masyarakat; 

3. Membentuk pusat pengabdian pada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

4. Mengusahakan pendanaan pengabdian pada masyarakat melalui STIK 

Muhammadiyah Pontianak maupun pihak ketiga; 

1. Monofilamen luka (Prototife) 

2. Salep luka “Gamato” 
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5. Jenis pengabdian pada masyarakat diselenggarakan adalah pengabdian pada 

masyarakat oleh dosen, pengabdian masyarakat oleh mahasiswa melalui Praktik 

Belajar Lapangan (PBL). 

Kebijakan dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIK Muhammadiyah 

Pontianak diperkuat dengan adanya dokumen pengelolaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat berupa Buku Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang disahkan 

berdasarkan Keputusan Ketua nomor 16/KEP/II.1.AU/F/X/2016 tentang Panduan 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016. Buku Pedoman 

Pengabdian ini sebagai petunjuk operasional  pelaksanaan pengabdian bagi seluruh dosen 

di STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Kegiatan pengabdian di STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki ketentuan umum 

sebagai berikut: 

 

1. Pengabdian Internal 

Merupakan pengabdian yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK 

Muhammadiyah Pontianak dan dianggarkan setiap tahunnya. Ketentuan umum 

pengabdian Internal STIK Muhammadiyah Pontianak, mengikuti delapan standar 

sebagaimana ditetapkan dalam Permen nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Bab III pasal 43 yang berkaitan dengan 

standar nasional penelitian yang meliputi beberapa hal sebagai berikut : a). Standar 

hasil pengabdian, b). Standar isi pengabdian, c). Standar proses pengabdian, d). 

Standar penilaian pengabdian, e). Standar Pengabdi, f). Standar sarana dan 

prasarana pengabdian, g). Standar pengelolaan pengabdian, h). Standar 

pendanaan dan pembiayaan pengabdian. 

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Muhammadiyah 

Pontianak menjadi pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dari 

proses mengajukan proposal, review proposal, pelaksanaan, monitoring, dan 

pelaporan hasil serta luaran yang diharapkan. Pengabdian internal di STIK 

Muhammadiyah Pontianak diikuti oleh seluruh dosen tetap STIK Muhammadiyah 

Pontianak yang telah memiliki NIDN atau sedang pengajuan NIDN. Khusus bagi 

dosen yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dapat mengajukan dan 

melaksanakan pengabdian sebagai ketua pelaksanaan pengabdian. Dosen Kontrak 

dapat menjadi anggota tim pengabdian jika telah memiliki NIDN. Tema-tema 

pengabdian yang diajukan sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian yang 

telah ditetapkan dalam buku panduan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. 

 

2. Pengabdian Eksternal 

Merupakan pengabdian dengan pendanaan dari pihak eksternal sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku baik dari lembaga pemerintah dan non pemerintah. 
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Misalnya Pengabdian Kompetitif Nasional dan Desentralisasi yang didanai oleh 

DRPM (Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat)  Kemenristek Dikti. 

 

B. Sistem Pengelolaan 

1. Arah dan Fokus Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

Sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi yang dipertegas dalam visi dan misi 

Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianak, khususnya dalam Rencana 

Strategis Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan arah dan fokus pengabdian 

kepada masyarakat yang mengacu pada tujuan pembangunan kesehatan 

berkelanjutan dalam penguatan tema unggulan penelitian yaitu pengembangan 

inovasi bidang trauma, akut dan critical care.  

Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat mengarah pada 

pengentasan masalah kesehatan trauma akut-kronik dan penyakit kronik yang 

terjadi di masyarakat. Trauma kronik seringkali terdapat kaitannya  dengan 

penyakit seperti: trauma  kronik akibat penyakit diabetik, stroke, kanker, vaskuler, 

kecelakaan dan penyakit lain yang menimbulkan trauma kronik. Penyakit kronik 

yang sering terjadi di masyarakat adalah seperti: hipertensi, Diabetes Melitus, 

stroke dan kanker.  

 

Dalam upaya mencapai pengembangan program tersebut, strategi 

pengembangan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: 

  

Fungsi  Strategi  

Sumber daya 

manusia  

a Kekuatan analisis dan evaluasi masalah kesehatan 

berdasarkan basis bukti    

b Meningkatkan jumlah kegiatan  PKM  berdasarkan 

basis bukti 

c Meningkatkan mutu kegiatan PKM 

d Memperbaiki system penghargaan  

e Mengupayakan kualitas proposal PKM untuk yang 

kompetitif (eksternal) 

Operasional  a. Menyusun standar  mutu PKM 

b. Manajemen berdasarkan stategi planing   dan 

pengembangan  

c. Jejaring kemitraan  
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d. Perlibatan masyarakat,  tim dan kemitaarn  

e. Monev  kegiatan PKM  

f. Pemenuhan sarana dan prasarana  

Pembiayaan  a. Memperbaiki rasio pendanaan PKM staf dan 

kegiatan  

b. Memperbaiki kriteria alokasi dana  

c. Menyediakan dana ekstrenal   

Pemasaran  a. Meningkkatkan citra pendidikan 

b. Meningkatkan promosi kegiatan PKM dan 

pendidikan unggulan  

c. Menciptakan produk hasil penelitian 

d. Mempublikasikan hasil kegiatan PKM  

 

2. Jenis dan Rekam Jejak kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

Jenis dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat unggulan di STIK 

Muhammadiyah Pontianak, baik dalam  pembiayaan internal dan eksternal dalam tiga 

tahun terakhir sesuai dengan isu prioritas yang ada di masyarakat. Berikut tabel jenis 

dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat dosen STIK Muhammadiyah 

Pontianak: 

 

Upaya pengentasan
penyakit kronik dan

trauma

Upaya peningkatan
produktivitas
masyarakat

Upaya Promotif dan
Preventif

2015 2 4 8

2016 5 1 5

2017 6 4 4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jenis dan Rekam Jejak Pengabdian kepada Masyarakat Dosen 

STIK Muhammadiyah Pontianak

Tahun 2015-2017
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh gambaran rekam jejak pengabdian 

kepada masyarakat STIK Muhammadiyah Pontianak sesuai dengan isu prioritas pada 

masyarakat sebagai berikut: (1) Upaya pengentasan penyakit kronik, akut dan trauma 

sejumlah 33,33%, (2) Upaya peningkatan produktivitas masyarakat sejumlah 23,08% 

dan (3) Upaya promotif dan preventif sejumlah 43,59%. Pengabdian kepada 

masyarakat dengan fokus upaya promotif dan preventif memiliki jumlah yang lebih 

tinggi disusul upaya pengentasan penyakit kronik, akut dan trauma yang terus 

dikembangkan sebagai bagian dari solusi permasalahan yang ada di masyarakat.  

 

3. Pola Kerjasama dengan Pihak Luar 

Pola kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pihak luar dilakukan secara 

internal dan eksternal, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Mekanisme dalam mengembangkan dan membangun kerjasama pengabdian 

kepada masyarakat dengan pihak luar dilakukan dengan melakukan kunjungan/ 

survei ke calon mitra kerjasama, menghadiri pertemuan dengan beberapa 

perangkat desa ataupun stakeholder instansi terkait baik pemerintah maupun 

swasta, kemudian berperan aktif dalam kegiatan baik sebagai narasumber maupun 

peserta, melakukan pengkajian isu strategis di masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat 

mendukung proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 

Kerjasama yang dilakukan dengan dinas kesehatan Pontianak, khususnya pada 

wilayah kerja puskesmas melakukan penanganan dan pemeliharaan kesehatan dari 

penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, tidak hanya kepada masyarakat tetapi 

juga peningkatan kompetensi dilakukan kepada tenaga kesehatan terkait. Selain itu, 

kerjasama dengan dinas kesehatan Kubu Raya yang berfokus pada penanganan 

penyakit filariasis yang mempunyai prevalensi tertinggi di wilayah kerja puskesmas 

Kubu Raya. Termasuk peningkatan dan pemeliharaan kesehatan bagi siswa TK, SD, 

SMP dan SMA/SMK di wilayah Pontianak dan Kubu Raya. 

Melalui program studi Profesi Ners kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan program Praktik Belajar Lapangan (PBL) di beberapa desa dalam bentuk 

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, 

diantaranya tahun 2015 di Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya, tahun 2016 di 

Desa Punggur Kecil Kecamatan Sui Kakap, dan tahun 2017 di desa Sungai Beliung 

kecamatan Pontianak Barat. 

4. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pendanaan program PKM di STIK Muhammadiyah Pontianak berdasarkan buku 

panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat STIK Muhammadiyah Pontianak 

dengan Nomor SK 108/KEP/II.1.AU/D/2017 dengan kategori sebagai berikut : 

a. IPTEKS bagi Masyarakat. Ipteks bagi masyarakat sebagai program unggulan disiplin 

keilmuan untuk mengaplikasikan keilmuan kepada masyarakat. Program ini 
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dilakukan supaya dapat meningkatkan peran dan fungsi disiplin ilmu dalam 

pemberdayaan masyarakat. Besaran dana pengabdian berkisar antara Rp. 

3.000.000 - Rp. 5.000.000 

b. Program Pemberdayaan Desa Binaan. Program pemberdayaan desa binaan ini 

merupakan program PKM yang tepat dan strategis untuk kepentingan 

pembangunan nasional. Program ini diyakini akan memberikan dampak positif, 

yaitu membina sumber daya manusia di pedesaan dengan pendekatan pendidikan. 

Besaran dana yang dibiayai maksimum Rp. 10.000.000 

c. Program Care for Society. Program care for society merupakan program kepedulian 

terhadap permasalahan masyarakat yang menjadi isu lokal maupun nasional. 

Program ini mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah 

khususnya permasalahan kesehatan. Besaran dana pengabdian berkisar antara Rp. 

3.000.000 - Rp. 5.000.000 

d. Hibah Insentif. Program hibah insentif ini merupakan sebuah penghargaan atas 

hasil karya yang dihasilkan oleh dosen STIK Muhammadiyah Pontianak. Hasil karya 

yang dapat berupa insentif artikel jurnal internasional dan nasional terakreditasi, 

insentif buku ajar dan teks dan insentif Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal 

Internasional terindeks scopus atau jurnal bereputasi internasional sebesar Rp. 

5.000.000, jurnal nasional terakreditasi maksimal Rp. 3.000.000. insentif buku ajar 

dan teks Rp. 3.000.000 – Rp. 7.500.000, dan insentif HAKI maksimal Rp. 7.500.000 

 

Uraikan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menjamin 

keberlanjutan dan mutu kegiatan PkM, yang mencakup informasi tentang agenda 

PkM, dukungan SDM, sarana dan prasarana, jejaring PkM,danpencarian berbagai 

sumber dana PkM. 

 

Puslitbangmas telah menyusun rencana strategis dalam pengelolaan kegiatan 

pengabdian masyarakat Untuk menjamin keberlanjutan dan mutu kegiatan PKM di STIK 

Muhammadiyah Pontianak. Rencana strategis tersebut mencakup tentang agenda 

utama kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, landasan pengembangan 

PKM di STIK Muhammadiyah Pontianak, Garis besar Renstra PKM, Program, kegiatan, 

dan Indikator Kinerja serta pola pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan deseminasi. 

Rencana strategis ini didasarkan pada kebijakan Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak 

melalui Surat Keputusan Ketua nomor 161/KEP/II.1.AU/F/X/2016 

 

Agenda Jangka Panjang PkM 

Keberlanjutan kegiatan PKM  STIK Muhammadiyah Pontianak  sangat tergantung pada 

sumber daya manusia dan dana. Strategi sumber daya manusia  dikembangkan dalam 

rangka pelaksanaan RENSTRA dengan meningkatkan kegiatan PKM yang berlandaskan 

basis bukti. Sedangkan strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka 

pelaksanaan RENSTRA dengan kompetisi. Strategi pembiayaan dari luar meliputi: dana 

desentralisasi DRPM DIKTI, swasta dan industri, kerjasama dalam negeri dan luar negeri 

serta sumber dana lainnya 

Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianak  bertekad keras dalam upaya  menjamin 
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keberlanjutan program PKM unggulan yang tertuang di dalam dokumen RENSTRA, 

dengan dukungan dari berbagai stakeholder baik dari dalam maupun luar lingkungan 

STIK Muhammadiyah Pontianak. Dukungan tersebut dapat berwujud berupa MoU, 

sarana prasarana serta sumber daya manusia 

Roadmap pengabdian dan permberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini:  

 

ROADMAP PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2016-2020 
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Kebijakan program utama Puslitbang STIK Muhammadiyah Pontianak sebagai berikut : 

Strategi Pencapaian 

Pemeran kunci dalam pencapaian target PKM  ada dua komponen yaitu komponen internal 

dan komponen eksternal.  Komponen internal adalah: 

a. Kelompok kajian dosen dalam hal ini disebut sebagai  kelompok keilmuan. 

b. Manajemen termasuk didalamnya adalah perencanaan program,  pola penganggaran, 

penyediaan sarana,  sistem informasi, dan administrasi PKM  

c. Mahasiswa.  

Komponen eksternal  adalah 

a. Kemitraan dengan Institusi Pemerintah, termasuk Dikti, Ristek, Lembaga , dan 

Pemerintah. 

b. Mitra dengan pihak luar negeri 

 

 

 

 

 

Standar Operasional Prosedur 

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai prosedur yang 

berlaku dalam mencapai ketertiban  kegiatan pada pengajuan dan pelaksanaan program 

pengabdian kepada masyarakat yang diurAIKn sebagai berikut: 

1. Pengajuan Proposal yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja  STIK 

Muhammadiyah Pontianak  

Pengusul mengajukan proposal yang telah disetujui oleh Kepala Puslitbangmas, Ketua 

institusi. Proposal yang telah disahkan kemudian diserahkan kepada Puslitbangmas 

sejumlah dua eksemplar (hardcopy) dan mengirimkan softfile ke email 

litbang@stikmuhptk.ac.id. 

2. Seleksi Proposal Pengabdian  

Proposal yang akan didanai oleh dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja  STIK 

Muhammadiyah Pontianak, melalui dua tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi akan 

dilakukan oleh sekretaris Puslitbangmas, dan seleksi konten penelitian oleh reviewer dan 

akan dinilai oleh tim reviewer yang telah ditetapkan berdasarkan SK Ketua. Bagi proposal 

yang lolos seleksi administrasi dan telah dinilai oleh tim reviewer akan diumumkan melalui 

laman litbang.stikmuhptk.ac.id.  

3. Pengumuman Proposal  

Puslitbangmas STIK Muhammadiyah akan mengumumkan proposal pengabdian yang layak 

untuk didanai melalui SK STIK Muhammadiyah Pontianak. Pengumumanakan dilakukan 

maksimal 3 (tiga) minggu setelah penetapan waktu pengajuan proposal. 

4. Penandatanganan Surat Kontrak Pengabdian 

Puslitbangmas membuat Surat Kontrak Pengabdian yang mengatur hak dan kewajiban 

mailto:litbang@stikmuhptk.ac.id
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pengabdi dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Pengabdi. 

Pengabdian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap tahun 

anggaran.  

Pengabdi harus segera melaksanakan pengabdian setelah dilakukan penandatanganan 

surat kontrak pengabdian. 

5. Pendanaan dan Biaya Pengelolaan Pengabdian  

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan pengelolaan pengabdian dibebankan pada mata 

anggaran yang tersedia di Puslitbangmas.  

Pembayaran pengabdian dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja  STIK Muhammadiyah 

Pontianak dilakukan dua tahap yaitu tahap I sebanyak 70% dan tahap II sebanyak 30%.  

 

 

 

Jenis-jenis kebijakan 

a.  Kebijakan untuk mencapai keterpercayaan 

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas PKM di STIK Muhammadiyah Pontianak, 

maka setiap pelaksana PKM yang dalam hal ini adalah dosen diberikan kewajiban untuk 

: 

1) Mempublikasikan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan 

pada masyarakat melalui media massa online maupun cetak. 

2) Memaparkan hasil pengabdian dalam seminar hasil pengabdian yang dilaksanakan oleh 

PUSLITBANGMAS 

3) HKI 

4) Menyajikan hasil pengabdian sebagai pemakalah atau pemateri dalam pertremuan 

ilmiah. 

5) Menghasilkan Buku Ajar, Desain, Model, atau Karya Seni 

6) PUSLITBANGMAS melaporkan hasil-hasil pengabdian yang berkontribusi pada 

pembangunan daerah ke dewan riset daerah 

7) Untuk program kerjasama, kegiatan deseminasi hasil pengabdian diselenggarakan 

bersama oleh pihak yang terlibat dalam MoU.  

8)  

b. Kebijakan untuk mencapai kemandirian :     

1. Panduan pengabdian; merupakan panduan bagi peneliti untuk 

melaksanakan pengabdian. 

2. Standard Operational Procedure Pengabdian 

3. Komite Penilaian proposal 

4. Komite hasil pengabdian dan publikasi 

 

c. Kebijakan untuk pendanaan 

Pendanaan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu dana internal dan dana eksternal. 

Dana internal dialokasikan dari RAPB STIK Muhammadiyah Pontianak melalui 
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PUSLITBANGMAS. Pendistribusian disesuaikan dengan jenis-jenis kegiatan. 

Sedangkan dana eksternal dapat berupa dana pribadi ataupun disesuaikan dengan 

program kegiatan pada lembaga mitra. 

 

 

d. Kebijakan pengusul, waktu dan Pendanaan Pengabdian:     

      

Skema Pengabdian Syarat Tim Pengabdi 
Waktu 

(Tahun) 

Biaya 

(Juta Rupiah) 

IPTEKS bagi 

Masyarakat 

Ketua Pengabdi dengan Pendidikan S-

2; Anggota Pengabdi berjumlah 1-

2orang; mahasiswa aktif 3-7 orang; staf 

tenaga kependidikan maks 2 orang 

1 3-5 

Program 

Pemberdayaan  

  Desa Binaan 

Ketua Pengabdi dengan Pendidikan S-

3;Anggota Pengabdi berjumlah 2-

3orang;  mahasiswa  aktif minimal  10 

orang; staf tenaga kependidikan maks 

2 orang 

1 Maks 10 

Program   Care 

For Society 

Ketua Pengabdi dengan Pendidikan S-

2;Anggota Pengabdi berjumlah 1-2 

orang;  mahasiswa  aktif  5-10  orang; 

staf tenaga kependidikan maks 2 orang 

1 3-5 

Hibah insentif 
Pengusul menyesuaikan dengan produk 

yang diajukan 
1 Maks 7,5 

 

 

e. Indikator keberhasilan agenda utama PkM adalah sebagai berikut : 

Indikator kinerja pengabdian dijadikan acuan sebagai tingkat keberhasilan dan 

eksistensi pengabdian di institusi. Adapun indikator kinerja pengabdian di STIK 

Muhammadiyah Pontianak, sebagai berikut: 

1. Publikasi ilmiah 

2. Publikasi media massa dan elektronik 

3. Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah 

4. Sebagai pembicara utama dalam pertemuan ilmiah 

5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

6. Teknologi tepat guna 

7. Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial 

8. Buku ajar 

9. Laporan pengabdian yang tidak dipublikasikan 

10. Jumlah dana kerjasama pengabdian 
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Tersedianya Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana yang Memungkinkan 

Terlaksananya PkM Secara Berkelanjutan  

 

STIK Muhammadiyah Pontianak memiliki sumber daya staf pengajar 42 orang yang 

mencakup 5 orang doktoral dan 37 orang magister. Terdapat beberapa dosen yang 

sudah bereputasi internasional akan memberikan peluang dinamika perubahan mutu 

pendidikan.  Adapun beberapa staf sebanyak 2 orang sedang studi lanjut program 

doktoral.  Puslitbangmas  bekerjasama dengan partner dan prodi untuk menyediakan 

sarana maupun prasarana unggulan yang mendukung kegiatan pengabdian pada 

masyarakat yang dapat menghasilkan solusi bagi masyarakat yang dapat diandalkan.  

STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK menyediakan sarana dan prasarana kegiatan 

PKM antara lain: (1). Sarana: adanya daerah binaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, 

(2). Laboratorium unggulan STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK, (3). Ruangan 

pelatihan yang lengkap dengan kapasitas 125  peserta. (4). Adanya transportasi bagi 

dosen atau mahasiswa yang berangkat menuju lokasi daerah binaan, (5). Adanya unit 

ventura seperti;kantin, foto copy,  bursa kebutuhan mahasiswa,   tempat parkir, tempat 

ibadah, dan toilet. Peluang kerjasama antara STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK  

dan mitra juga mendukung untuk  sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan 

oleh komunitas binaan dalam kegiatan sosial dan lain-lain. 

SDM untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sangat baik 

ketersediannya, dosen yang merupakan SDM utama dalam pelaksanaan PKM ini 

diberikan kebebasan untuk melakukan PKM dengan ketentuan yang berlaku di setiap 

semesternya.  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan  melalui pelatihan, workshop 

tentang cara penyusunan proposal pengabdian pada masyarakat skema hibah 

kompetisi yang sangat khas dan spesifik, pelatihan penulisan artikel dan berbagai 

bentuk teknologi tepat guna untuk melakukan pengabdian pada masyarakat.  

Dengan demikian luaran yang diharapkan dari aktivitas pengabdian pada masyarakat 

selain adanya implementasi inovasi yang dilakukan juga melahirkan karya ilmiah 

ataupun paten. Selain itu, peningkatan insentif dan pemberian reward untuk 

pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat juga menjadi perhatian utama.  

 

Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana. 

Dalam pelaksanaannya, Untuk menunjang kegiatan PKM di STIK Muhammadiyah 

Pontianak telah tersedia sarana prasarana yang memadai. Sarana tersebut 

diantaranya ruang PUSLITBANG yang representatif dilengkapi dengan ruang tamu, 

ruang ketua lembaga, ruang sekretaris lembaga. Untuk mendukung kinerja aktivitas 

perkantoran juga didukung oleh sarana administrasi terkomputerisasi dan jaringan 

akses internet yang memadai. Dalam pengendalian, pemanfaatan dan perawatan 

sarana prasarana dikelola secara langsung oleh sekretaris unit PUSLITBANGMAS. 

 

Sistem Pengelolaan Jejaring PkM. 

Mekanisme dalam mengembangkan dan membangun kerjasama pengabdian kepada 

masyarakat dengan pihak luar dilakukan dengan melakukan kunjungan/ survei ke 
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calon mitra kerjasama, menghadiri pertemuan dengan beberapa perangkat desa 

ataupun stakeholder instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, kemudian 

berperan aktif dalam kegiatan baik sebagai narasumber maupun peserta, melakukan 

pengkajian isu strategis di masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung proses pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Kerjasama yang dilakukan dengan dinas kesehatan Pontianak, khususnya pada 

wilayah kerja puskesmas melakukan penanganan dan pemeliharaan kesehatan dari 

penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga 

peningkatan kompetensi dilakukan kepada tenaga kesehatan terkait. Selain itu, 

kerjasama dengan dinas kesehatan Kubu Raya yang berfokus pada penanganan 

penyakit filariasis yang mempunyai prevalensi tertinggi di wilayah kerja puskesmas 

Kubu Raya. Termasuk peningkatan dan pemeliharaan kesehatan bagi siswa TK, SD, 

SMP dan SMA/SMK di wilayah Pontianak dan Kubu Raya. 

Melalui program studi Profesi Ners kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 

program Praktik Belajar Lapangan (PBL) di beberapa desa dalam bentuk 

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, 

diantaranya tahun 2015 di Desa Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya, tahun 2016 di Desa 

Punggur Kecil Kecamatan Sui Kakap, dan tahun 2017 di desa Sungai Beliung 

kecamatan Pontianak Barat. 

 

Pendanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di STIK Muhammadiyah 

Pontianak berasal dari APB STIK Muhammadiyah Pontianak. Dana yang disediakan 

setiap tahun dengan rincian sebagai berikut: TS-2, dana yang disediakan sebesar Rp. 

1,118 M,     TS-1   Rp.  1,809 M,   dan TS  Rp. 2,216 M, total Rp. 5,543 M. Sebelum 

ditetapkan sebagai APB, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

mempunyai 4 skema program pengabdian kepada masyarakat, yaitu:  

a. IPTEKS bagi Masyarakat. Ipteks bagi masyarakat sebagai program unggulan 

disiplin keilmuan untuk mengaplikasikan keilmuan kepada masyarakat. Program 

ini dilakukan supaya dapat meningkatkan peran dan fungsi disiplin ilmu dalam 

pemberdayaan masyarakat. Besaran dana pengabdian berkisar antara Rp. 

3.000.000 - Rp. 5.000.000 

b. Program Pemberdayaan Desa Binaan. Program pemberdayaan desa binaan ini 

merupakan program PKM yang tepat dan strategis untuk kepentingan 

pembangunan nasional. Program ini diyakini akan memberikan dampak positif, 

yaitu membina sumber daya manusia di pedesaan dengan pendekatan 

pendidikan. Besaran dana yang dibiayai maksimum Rp. 10.000.000 

c. Program Care for Society. Program care for society merupakan program 

kepedulian terhadap permasalahan masyarakat yang menjadi isu lokal maupun 

nasional. Program ini mendukung program-program yang dijalankan oleh 

pemerintah khususnya permasalahan kesehatan. Besaran dana pengabdian 

berkisar antara Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000 

d. Hibah Insentif. Program hibah insentif ini merupakan sebuah penghargaan atas 

hasil karya yang dihasilkan oleh dosen STIK Muhammadiyah Pontianak. Hasil 
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karya yang dapat berupa insentif artikel jurnal internasional dan nasional 

terakreditasi, insentif buku ajar dan teks dan insentif Hak Kekayaan Intelektual. 

Jurnal Internasional terindeks scopus atau jurnal bereputasi internasional sebesar 

Rp. 5.000.000, jurnal nasional terakreditasi maksimal Rp. 3.000.000. insentif buku 

ajar dan teks Rp. 3.000.000 – Rp. 7.500.000, dan insentif HAKI maksimal Rp. 

7.500.000. 

 

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh tidak hanya melalui dana 

internal perguruan tinggi tetapi juga melalui dana pribadi maupun eksternal seperti 

hibah Kemenristekdikti dan sebagainya. Pembiayaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi dirancang dan ditetapkan setiap 

tahun dalam APB STIK Muhammadiyah Pontianak. Selanjutnya, kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat melalui dana eksternal dilaksanakan dalam rangka menangani 

masalah masyarakat dengan pembiayaan pihak eksternal. 

Pengelolaan pendanaan internal dilakukan monitoring dan evaluasi melalui bagian 

keuangan dan berkoordinasi dengan Puslitbangmas STIK Muhammadiyah Pontianak. 

Hal yang dilakukan adalah monitoring dan evaluasi pendanaan yang mencakup 

keterserapan dana dan pengelolaan laporan pertanggungjawaban. 
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Uraikan klaster pengabdian pada masyarakat 

J. CAPAIAN DAN LUARAN 

Tuliskan data rata-rata masa studi lulusan program regular (non-transfer) 

dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format table berikut. 

 

 

No. 

 

Program Pendidikan 
Jumlah Lulusan 

pada 

Rata-rata Masa 

Studi 

Lulusan pada 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Doktor (S-3)       

2 Magister (S-2)       

3 Profesi    1 1 1 

3 Sarjana (S-1) 67 83 84 4 4 4 

4 Sarjana Terapan (D-4)       

5 Diploma Tiga (D-3) 61 41 31 3 3 3 

6 Diploma Dua (D-2)       

7 Diploma Satu (D-1)       

Jumlah 128 124 115    

 

Tuliskan data rata-rata IPK lulusan program reguler (non-transfer) dalam tiga 

tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

 
No. 

 
Program Pendidikan 

rata-rata masa studi 

lulusan Tahun pada 

rata – rata IPK 
pada 

TS-2 TS-1 TS TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Doktor (S-3)       

2 Magister (S-2)       

3 Sarjana (S-1) 4 4 4 3,01 2,92 3,2 

4 Profesi Ners 1 1 1 3,7 3,7 3,72 

5 SarjanaTerapan (D-4)       

6 Diploma Tiga (D-3) 3 3 3 3,4 3,3 3,24 

7 Diploma Dua (D-2)       

Berdasarkan klastertisasi pengabdian pada masyarakat, STIK Muhammadiyah 

Pontianak masuk pada Madya 
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8 Diploma Satu (D-1)       

Jumlah 8 8 8 3,37 3.30 3.38 
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Tuliskan jumlah judul penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dalam tiga 

tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. Sumber Pembiayaan 
Jumlaft Judul Penelitian 

Jumlaft 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pembiayaan sendiri oleh peneliti 4 2 1 N1=7 

2 Perguruan tinggi/ Persyarikatan 11 18 34 N2=63 

3 Pemerintah  1 1 N3=2 

4 Instansi di Luar Pemerintah    N4= 

5 Instansi luar negeri   3 N5=3 

Jumlah    75 

 

Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan dalam 

tiga tahun terakhir oleh dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. Jenis 

Karya 

Jumlah Judul 
Jumlah 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi 
  1 A1=1 

2 Jurnal ilmiah internasional 6 4 5 A2=15 

3 Buku tingkat nasional 3 2 4 B1=9 

4 Buku tingkat internasional    B2= 

5 Karya seni tingkat nasional   2 C1=2 

6 Karya seni tingkat internasional    C2= 

7 Karya sastra tingkat nasional    D1= 

8 Karya sastra tingkat 

internasional 
   D2= 

Jumlah    29 
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Tuliskan artikel ilmiah yang tercatat dalam indeks sitasi internasional dalam 3 

tahun terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: Untuk bidang seni atau sastra, tuliskan bentuk penghargaan yang setara 

dengan sitasi. 

 

 

Tuliskan karya dosen dan atau mahasiswa Perguruan tinggi yang telah 

memperoleh Paten/Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/Karya yang 

mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional dalam tiga tahun  

terakhir. 

 

No Judul 

Artikel 

Sitasi Tahun 

(1) (2) (3) (4) 

1 Relationship between 

maceration and wound 

healing on diabetic foot 

ulcers in Indonesia: A 

prospectiv 

 

Scopus, Google Scholar, 

Web of sciences 

2017 

2 Successful treatment of a 

diabetic foot ulcer with 

exposed bone using 

Trigona honey: A case 

study 

 

Scopus, Google scholar 2019 

3 Evaluation of validity of the 

new diabetic foot ulcer 

assessment scale in 

Indonesia 

Scopus, Web of sciences, 

Google scholar 

2016 

Dst.    

Jumlah Na=3  

No. Nama Karya 

Bentuk Penghargaan* 

Paten HaKI 
Nasional/  

Internasional 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.  Hymne STIK Muhammadiyah  √  

2.  Mars STIK Muhammadiyah  √  

3.  Kumpulan Standar Prosedur 

Operasional (SPO) Pemberian 

Materi Pembelajaran Activity Daily 

 √  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978149873&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978149873&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978149873&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978149873&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84978149873&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076394736&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076394736&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076394736&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076394736&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076394736&origin=resultslist
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Living untuk anak dengan 

gangguan spektrum autis 

4.  Karya Ilmiah The Influence of Static 

Stretching Toward Musculoskeletal 

Pain on Nurse in Kitamura Clinic 

Pontianak 

 √  

5.  Poster   The Influence of Static 

Stretching Toward Musculoskeletal 

Pain on Nurse in Kitamura Clinic 

Pontianak 

 √  

6.  Poster Certified Wound Care 

Specialist Laporan Kasus Perawatan 

Luka 

 √  

7.  Buku Panduan ekstrakurikuler 

kesehatan reproduksi (untuk siswa) 

 √  

8.  Buku Panduan ekstrakurikuler 

kesehatan reproduksi (untuk 

fasilitator) 

 √  

9.  Karya tulis reproductive health of 

early adolescents in the islamic 

perspective: A Qualitative study in 

Indonesia 

 √  

10.  Karya tulis health promotion model 

“extracurricular” approach of 

reproductive health among early 

adolescents 

 √  

11.  GAMATO  √  

12.  Proposal penelitian 

pengembangan diagnostic tools 

fungsi seksual pada wanita yang 

mengalami kekerasan dalam rumah 

tangga 

 √  

13.  Karya tulis The relationship 

between domestic violence and 

women’s sexual function in the city 

of Pontianak 

 √  

14.  Karya tulis exploration of family 

support on diabetic foot ulcer 

patient (Qualitative study 3 tribes 

in West Borneo) 

 √  

15.  Karya Tulis Pengembangan 

Instrumen Dukungan Keluarga 

Pada Pengkajian Luka Untuk Pasien 

Luka Kaki Diabetik Di 

Klinik Kitamura Pontianak 

 √  
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Catatan: 

- *) Beri tanda pada kolom yang sesuai. Lampirkan surat Paten/HaKI atau 

keterangan sejenis. 

- Hibah penelitian dan hibah kompetisi tidak termasuk ke dalam bentukpenghargaan. 

 

16.  Narasumber “International Nursing 

Studentss' Forum & UNIMAS 

Nursing Students' Conference” a.n 

Dr. Suriadi-Malaysia 

  √ 

17.  Narasumber “Seminar Peningkatan 

Evidence Based Nursing Melalui 

Penelitian/ Telaah Literatur yang 

Berkualitas” a.n Dr. Suriadi-

Yogyakarta 

  √ 

18.  Narasumber “Musyarawah 

Nasional IX PPNI” a.n Dr. Suriadi-

Palembang 

  √ 

19.  Narasumber “Seminar Nasional 

dan Workshop Update Wound 

Care Based on Evidence” a.n 

Supriadi, S.Kp., MHS-Yogyakarta 

 

  √ 

20.  Narasumber “46th Japanese 

Society for Wound Healing” a.n Dr. 

Suriadi-Japan 

  √ 

21.  Narasumber “International Nursing 

Students' Forum” a.n Dr. Suriadi-

China 

  √ 

22.  Narasumber “Seminar kongres 

InETNA” a.n Dr. Suriadi-Jakarta 

  √ 

23.  Narasumber “Seminar kongres 

InETNA” a.n Haryanto, Ph.D 

  √ 

24.  Narasumber “Nurse expert 

meeting” a.n Dr. Suriadi-Pontianak 

  √ 

25.  Narasumber “ 2nd Borneo 

International Nursing Conference” 

a.n Cau Kim Jiu, M.Kep-Pontianak 

  √ 

26.  Narasumber “2nd Borneo 

International Nursing Conference” 

a.n Haryanto, Ph.D-Pontianak 

  √ 

27.  Narasumber “2nd Borneo 

International Nursing Conference” 

a.n Dr. Suriadi-Pontianak 

  √ 
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Pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan 

masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri,  swasta, dan pemerintah). Tuliskan 

jumlah kegiatan PkM berdasarkan  sumber  pembiayaan dalam tiga tahun terakhir yang 

dilakukan oleh perguruan tinggi dengan mengikuti format tabel berikut. 

No. Sumber Pembiayaan 
Jumlah Kegiatan 

PkM 
Jumlah 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Pembiayaan sendiri oleh 
pelaksana 

  3 
N1=3 

2 
Perguruan tinggi/ 
Persyarikatan 

14 11 24 
N2=49 

3 Pemerintah    N3= 

4 Instansi di luar pemerintah    N4= 

5 Instansi luar negeri    N5= 

Jumlah 14 11 27 52 
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K. AL-ISLAM &KEMUHAMMADIYAH 

Uraikan konsep pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang 

dikembangkan di PTM Saudara 

 

Uraikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pengamalan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan yang dikembangkan di PTM Saudara (baik dari aspek kualitas: 

dan kuantitas: Jumlah dosen yang aktif di persyarikatan, Jumlah kegiatan pembinaan 

AIK, persentase mahasiswa yang lulus AIK) 

 

Uraikan jenis kegiatan Pembinaan AIK bagi Dosen 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) berada dibawah Wakil Ketua Bidang Tiga. 

Bentuk pengamalan  AIK adalah:  

1) Seluruh civitas wajib memiliki NBM 

2) Pengajian minggu dan pengajian Ramadhan 

3) Pelakasanaan DAD (Darul Arqom Dasar) bagi setiap mahasiswa baru 

4) Pelaksanaan BAD (Baitul Arqom) bagi dosen dan tendik 

5) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada semua mata kuliah 

6) Terbentuknya organisasi muhamadiyah yaitu IMM 

7) Pembinaan seluruh mahasiswa melalui tim AIK 

8) Gerakan sholat zuhur dan ashar berjamaah 

9) Dosen dan tendik aktif di persyarikatan  

 

1) Seluruh civitas wajib memiliki NBM (100%) 

2) Pengajian minggu dan pengajian Ramadhan (100%) 

3) Pelakasanaan DAD (Darul Arqom Dasar) bagi setiap mahasiswa baru (100%) 

4) Pelaksanaan BAD (Baitul Arqom) bagi dosen dan tendik (100%) 

5) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada semua mata kuliah (50%) 

6) Terbentuknya organisasi muhamadiyah yaitu IMM (100%) 

7) Pembinaan seluruh mahasiswa melalui tim AIK (100%) 

8) Gerakan sholat zuhur dan ashar berjamaah (100%) 

9) Dosen dan tendik aktif di persyarikatan (50%) 

10) Seluruh mahasiswa lulus mata kuliah AIK (karena dijadikan prasayarat mengikuti 

ujian sikripsi dan karya tulis ilmiah  
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Uraikan jenis kegiatan Pembinaan AIK bagi Tenaga Kependidikan 

 

Uraikan realisasi anggaran pembinaan AIK selama 1 tahun 

 

Uraikan kontribusi PTM terhadap Persyarikatan (Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat) 

 

Uraikan kebijakan, program, dan kegiatan tentang kampus bebas rokok 

1) Pengajian mingguan dan ramadhan 

2) Kewajiban mengikuti Baitul Arqom 

 

1) Pengajian mingguan dan ramadhan 

2) Kewajiban mengikuti Baitul Arqom 

 

Realisasi pembinaan AIK dalam satu tahun berkisar antar 10-20% dari anggaran  

Pusat: 

1) Membayar iuran baik kepada PP maupun kepada majelis diktilitbang PP setiap 

atahun anggaran baru 

Wilayah: 

1) Membayar iuran kepada PWM setiap tahun anggaran baru  

Daerah: 

1) Membantu salah amal usaha PDM dalam biaya operasioanal  
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Lampiran II. Pakta Integritas Pimpinan PTM 

PAKTA INTEGRITAS  

KETUA STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK  

MASA JABATAN 2018-2022 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama : Haryanto, S.Kep., Ns., MSN., Ph.D 

Jabatan : Ketua 

NBM : 858171 

 

Dengan ini menyatakan, sanggup: 

1. Memimpin Universitas Muhammadiyah sesuai dengan prinsip-prinsip 

Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 

2. Memimpin Universitas Muhammadiyah dengan mengutamakan 

profesionalisme dan integritas yang tinggi. 

3. Melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan 

Keuangan PTM dan tidakmenyalahgunakannya. 

4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Kalimantan Barat serta pimpinan Persyarikatan lainnya yang 

bersifat ideologis, perkaderan, dankeorganisasian. 

5. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pembina Harian STIK Muhammadiyah 

Pontianak (BPH-STIKM ) yang berkaitan dengan tugas pokok 

dan fungsi sesuai dengan Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

6. Menjaga stabilitas, kebersamaan, dan kondusifitas Sekolah Tinggi 

Muhammadiyah serta tidak melibatkan pihak luar Persyarikatan dalam 

menyelesaikan berbagai masalah internal. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

 

 

 

Pontianak, 20 Desember 2019  

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

Haryanto, S.Kep., Ns., MSN., Ph.D 
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Lampiran III. Kontrak Kinerja Pimpinan PTM 

 

KONTRAK KINERJA 

 

KETUA  STIK MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

TAHUN 2018-2022 

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola STIK Muhammadiyah Pontianak yang 

efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

 

Nama : Haryanto, S.Kep., Ns., MSN., Ph.D 

Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur PTM 

 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

 

 

Nama : Prof. Lincolin Arsyad, M.Sc. Ph.D. 

Jabatan : Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 

Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK PERTAMA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target kinerja sesuai 

lampiran perjanjian ini dan bersedia menerima konsekuensinya atas capaian target 

kinerja tersebut. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan ntinjauan(review) dan evaluasi setiap tahun atas 

capaian kinerja PIHAK PERTAMA serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan pembinaan. 

 

Pontianak, 20 Nopember 2019  

 

PIHAK KEDUA, 

 

 

 

Prof. Lincolin Arsyad, M.Sc. Ph.D. NBM. 

985499 

PIHAK PERTAMA, 

 

 

 

Haryanto., S.Kep., Ns., MSN., Ph.D 

NBM. 
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KONTRAK KINERJA 

 

NamaPTM : Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak 

Tahun : TS s/dTS+4 

 

Aspek Indikator 
Kondisi 

TS-1 

Target 

TS TS+
1 

TS+
2 

TS+
3 

TS+
4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

 

 

Sumber Daya 

Manusia 

Jumlah dosen 
berpendidikan S-3 

4 6 7 8 9 10 

Jumlah dosen dalam 
jabatan Lektor Kepala 

0 1 2 3 4 5 

Jumlah dosen dalam 
jabatan Guru Besar 

0 0 0 0 0 0 

Jumlah dosen 

bersertifikat 
pendidik 

9 9 10 11 12 13 

Jumlah mahasiswa 800 773 694 654 750 800 

Rasio jumlah 

mahasiswa terhadap 
Dosen 

1:19 1:18 1:16 1:15 1:17 1:19 

Kelembagaan Akreditasi Institusi 
BAN-PT 

C C B B B A 

Persentase akreditasi 

program studi LAM-

PTkes 
minimal B 

0 100 100 100 100 100 

Persentase akreditasi 

program studi LAM-

PTkes 

minimal B 

0 100 100 100 100 100 

Ranking dan klaster 

Perguruan Tinggi 
Nasional 

347 

0 

347 

0 

325 

V 

300 

IV 

 

250 

IV 

 

200 

IV 

 

Jumlah mahasiswa 
Asing 

0 0 0 0 0 1 

Jumlah kerja sama 

perguruan tinggi dan 

implementasi 

(MoU; MoA; LA) 

23 DN 

14 LN 

23 DN 

14LN 

24 DN 

15 LN 

25 DN 

16 LN 

26 DN 

17 LN 

27 DN 

18 LN 

 

Kemahasiswaan Jumlah mahasiswa 
berprestasi (per 
tahun) 

9 10 11 12 13 14 
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Aspek Indikator 
Kondis

i 

TS-1 

Target 

TS TS+
1 

TS+
2 

TS+
3 

TS+4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

 

 

 

Penelitian dan 

Pengabdian 

kepada 

Masyarakat 

Jumlah penelitian 
(per 
tahun) 

16 37 38 39 40 41 

Jumlah 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 
(per tahun) 

11 27 28 29 30 31 

Klaster penelitian Madya Madya Madya Madya Madya Madya 

Klaster pengabdian 
pada masyarakat 

Madya Madya Madya Madya Madya Madya 

Jumlah artikel ilmiah 

terindeks bereputasi 
(Scopus/WoS) 

0 0 5 6 7 8 

Jumlah Hak 

Kekayaan Intelektual 

yang didaftarkan 

(per 
tahun) 

16 

 

17 18 19 20 21 

Jumlah produk 

ilmiah yang 

terakreditasi/ 
terindeks Sinta 

0 0 0 1 2 3 

Inovasi 
Jumlah produk 

inovasi 
(per tahun) 

0 0 0 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

Keuangan 

Jumlah pendapatan 
dari SPP 

12.607 11.292 12.000 12.100 12.200 12.500 

Jumlah pendapatan 

yang bersumber dari 
pengelolaan aset 

1.407 1.146 1.200 1.300 1.500 2.000 

Modernisasi 

pengelolaan 

keuangan 
(per tahun) 

0 0 aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi 

Persentase dana 

untuk 
pengembangan SDM 

10% 10% 15% 15% 20% 20% 
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Persentase 

rekomendasi audit 

Lembaga Pembina 

dan Pengawas 

Keuangan (LPPK) 

PPMuhammadiyah 

yang telah 
dilaksanakan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

AIK 

Jumlah Baitul Arqam 

untuk Dosen dan 
Karyawan (per tahun) 

1 1 1 1 1 1 

Kampus Bebas Rokok 0 0 1 1 1 1 

 

 

Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak wajib memberikan laporan kinerja 

Tahunan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan hingga 

tahun  terakhir  periode  amanah  Ketua.  Kontrak  kinerja  ini  dibuat rangkap 

2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup (menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku), ditandatangani oleh para pihak dan masing-masing mempunyai 

kekuatan hukum yang sama. 

 

 

 

Ketua, 

 

 

 

Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. 

NBM: 985499 

Sekretaris, 

 

 

 

Muftammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. 

NBM: 763796 
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Lampiran IV 

 

 

Foto Kegiatan Tahun 2019 Tanggal dan Nama 

Kegiatan 

 

3 .01.19. Pelatihan Certified Wound 

Care Nurse (CWCN) Angkatan XVI 

 

15.01.19. Penutupan Kegiatan Milad 

STIKM Pontianak 

 

19.01.19. Kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat  
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22.01.19. Pelantikan atau Ucap Janji 

Mahasiswa Prodi DIII Angkatan  

XXVII 

 

28.01.19. Kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Penyuluhan 

Kesehatan SDN  64 Sungai Raya 

Kubu Raya  

 

28.01.19. Kegiatan Penyuluhan 

Kesehatan TKIT Al-Karima 
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30.01.19. LMT Organisasi mahasiswa 

STIKM Pontianak 

 

18.02.19. Kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat di TK ABDI 

 

9.03.19. Kegiatan serah terima 

Mahasiswa di Kantor Lurah Saigon 

pada kegiatan praktik profesi 

komunitas mahasiswa ners 
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14.03.19. Kegiatan Praktik 

Manajemen Penyuluhan Kesehatan 

di RSUD Sultan Syarif Muh, Al-

Qadri 

 

23.03.19. Asesmen Lapangan 

Akreditasi Institusi oleh Asesor 

LamPT-Kes 

 

27.03.19 Kegiatan 

Musyawarah  Masyarakat Desa 

Kelurahan Kantor Lurah Saigon 

oleh Mahasiswa Prodi Ners pada 

Profesi Komunitas 



Laporan STIK Muhammadiyah Tahun 2019  
 

 

 

250 

 

2.04.19.  Kegiatan Pendidikan 

Kesehatan di MTS Al-Irsyad  

 

7.04.19.Cek Kesehatan Gratis dengan 

UPTD Puskesmas Saigon 

 

9.04.19.Praktik Keperawatan 

Komunitas  di SMP Saigon 
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16.04.19.Lounching Posyandu Balita 

dan Lansia dikelurahan Saigon 

 

1.05.19.Seminar Keperawatan 

Workshop 

 

22.06.19.Pelatihan SoftSkill dan 

Komunikasi efektif dala Konteks 

Askep untuk Meningkatkan 

Perawatan Prima 
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23.06.19.Audiensi dengan Bupati 

Kabupaten Kubu Raya 

 

25.06.19.Student Exchange To 

National University Of Nursing 

Health Science Taiwan 

 

30.06.19.Pengabdian Kepada 

Masyarakat Di RS Soedarso 
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25.07.19. Pelatihan SoftSkill kepada 

calon lulusan oleh Pusat Karir 

 

6.09.19.Pembukaan PKKMB 

 

09.19. Kegiatan wisuda dan 

pemberian beasiswa kepada 

mahasiswa yang berprestasi  
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30.09.19.Yudisium dan Angkat 

Sumpah profesi ners 

 

17.10.19.Stand Expo STIKMP di 

Mempawah 

 

22.10.19.Sosialisai Hasil Pelaksanaan 

Hibah Kemenristekdikti 
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4.11.19.The Guest Lecture From 

Queen's University Belfast 

 

9.11.19.Kegiatan MUBES BEM 

STIKMP 

 

7.11.19.Diseminasi Hasil Penelitian 

Unggulan Perguruan Tinggi 

Pendanaan Kemenristekdikti. 
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11.11.19. Program Kerjasama STIKM 

Pontianak dengan Unimas 

(Universitas Malaysia Sarawak) 

Certified Diabetic Wound Care 

Nurse (CDWCN)  

 

15.11.19.Salah satu Kegiatan 

Pengajian Rutin STIKMP 

 

16.11.19.Sosialisasi Beasiswa 

Program S1,S2,S3 Pemerintah 

Taiwan. 
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22.11.19.Penandatanganan 

MOUPerguruan Tinggi dengan 

Dirjen Pajak 

 

22.11.19.Pengajian Rutin STIKMP 

 

28.11.19. Kunjungan PT Asih Eka 

Abadi Ke Pusat Karir STIKM 

Pontianak 
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4.12.19. Seminar Publik Speaking Be 

AA Great Communicator 

 

9.11.19.Kegiatan MUBES BEM 

STIKMP 

 

19.12.19. Kunjungan dari SMK 

Cahaya Bangsa 
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