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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 

 
Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 

 
Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Kemahasiswaan dan Alumni  
Perguruan tinggi sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki 

kewajiban untuk membina dan memfasilitasi mahasiswa agar memiliki kualifikasi 
sesuai dengan kompetensi lulusan.Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa 
adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Sebagai 
masukan (imput) dalam proses pendidikan tinggi, calon mahasiswa diseleksi melalui 
berbagai jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru.  

Setelah diterim menjadi mahasiswa, perguruan tinggi berkewajiban memberikan 
pendidikan sesuai visi, misi, dan tujuan STIK Bina Husada. Visi STIK Bina Husada 
adalah menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang unggul dalam bidang akademik, TI, 
talenta tahun 2040. Guna mewujudkan bisi tersebut, sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan 
pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi maka bagian kemahasiswaan 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan bahan fasilitasi, dan 
pemberian layanan di bidang kemahasiswaan. Bentuk layanan yang diberikan antara 



 
 

lain: a) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data 
mutu akademik dan kemahasiswaan; b) pelaksanaan urusan pemberian beasiswa, 
bantuan biaya pendidikan, dan pemberdayaan mahasiswa lainnya; c) pelaksanaan 
penyusunan bahan fasilitasi peningkatan minat, bakat, wawasan, kemampuan 
akademik mahasiswa, dan pembinaan organisasi kemahasiswaan; dan d) pelaksanaan 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan layanan 
kemahasiswaan.  

Mahasiswa yang lulus dari STIK Bina Husada disebut sebagai alumni namun 
tidak serta merta terputus hubungan dengan almamater. Saat menjalani kehidupan 
bermasarakat, alumni tetaplah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
almamater.STIK Bina Husada tetap memiliki kewajiban untuk memberdayakan lulusan 
sebagai darma bakti alumni ke almamater.Oleh karena itu, diperlukan wadah 
organisasi Ikatan Alumni STIK Bina Husada (IKA STIK Bina Husada).Alumni memilki 
tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyaraka demi kepentingan bangsa dan Negara.Alumni 
STIK Bina Husada berkarya di berbagai daerah, bahkan di berbagai Negara.Hal ini 
menjadi bukti bahwa alumni STIK Bina Husada memiliki peran besar dalam 
pembangunan umat manusia.IKA STIK Bina Husada bertugas menghimpun para 
alumni untuk memberdayakan alumni dan masyarakat guna berpartisipasi dalam 
pembangunan nasional. 

Bidang kemahasiswaan dan alumni adalah unit kerja yang menangani seluruh 
dinamika problematik kemahasiswaan dan alumni, kerjasama dan beasiswa sekaligus 
pelaksana administrasi ekstrakulikuler mahasiswa dan alumni yang bertanggungjawab 
pada pimpinan STIK Bina Husada.Selain itu, bertanggung jawab untuk ikut terlibat aktif 
mengarahkan pentingnya mendasari mahasiswa tentang nilai-nilai moralitas dan 
intelektualitas yang menjunjung tinggi iman serta membentuk karakter mahasiswa. 
Pembentukan karakter mahasiswa dan alumni ini akan menginternalisasi dan menjadi 
episentrum berbagai program kegiatan, muara akhir yang didapat adalah terciptanya 
lulusan yang unggul.  

Kegiatan kemahasiswaa dikelompokkan dalam empat bidang yaitu bidang 
akademik, bidang talenta, bidang TI (teknologi informasi), bidang kewirausahaan, dan 
bidang talenta.Guna memastikan kualitas layanan yang diberikan diperlukan standar 
kemahasiswaan. 

 

III. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar Kemahasiswaan dan Alumni  
a. K

etua STIK Bina Husada 
b. W

akil Ketua I  
c. W

akil Ketua II  
d. P

engelola Program Studi  
e. K

epala Bagian Administrasi Akademik, Alumni dan Kemahasiswaan 
f. K



 
 

epala Sub Bagian Bidang Akademik  
g. K

epala Sub Bagian Alumni dan Kemahasiswaan  
h. D

osen  
i. M

ahasiswa 
j. A

lumni 
 

IV. Definisi Istilah  
1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi.  
2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, program 
magister, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan 
kebudayaan bangsa Indonesia.  

3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 
4. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra perguruan tinggi.  
5. Alumni adalah orang-orang yang tamat dari suatu sekolah atau perguruan 

tinggi.  
 

V. P
ernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni  
a. S

tandar Penerimaan Mahasiswa Baru  
1. S

TIK Bina Husada harus membentuk unit pengelola penerimaan 
mahasiswa baru untuk mengelola penerimaan mahasiswa baru pada 
semua jenjang studi dan jalur penerimaan setiap tahun.  

2. S
TIK Bina Husada harus memiliki panduan rekrutmen dan sistem seleksi 
mahasiswa baru untuk semua jalur dan semua jenjang studi yang 
diperbaharui setiap tahun. 

3. U
nit pengelola penerimaan mahasiswa baru harus melakukan sosialisasi 
rekrutmen mahasiswa baru di tingkat lokal dan nasional agar tercapai 
rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih 
besar atau sama dengan 5 orang mahasiswa.  

4. U
nit pengelola penerimaan mahasiswa baru harus melakukan rekrutmen 
mahasiswa baru di tingkat lokal dan nasional agar tercapai persentase 
jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang 
lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 96%.  

5. P
rogram studi harus bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan 



 
 

upaya peningkatan animo calon mahasiswa baru agar persentase 
pendaftar dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan lebih besar dari 
11%.  

6. U
nit pengelola penerimaan mahasiswa baru harus bekerjasama dengan 
pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program penerimaan 
mahasiswa baru setiap tahun.  

b. S
tandar Pembinaan Mahasiswa  
1. S

TIK Bina Husada menyediakan wahana pembinaan minat dan bakat 
mahasiswa dalam bidang akademik, talenta, teknologi informasi, dan 
kewirausahaan setiap tahun.  

2. S
TIK Bina Husada melaksanakan pembinaan karakter, pembinaan mental 
kebangsaan, dan pengembangan soft skills mahasiswa secara 
berkesinambungan setiap tahun.  

3. S
TIK Bina Husada memfasilitasi pengembangan minat dan bakat 
mahasiswa dalam bidang akademik, talenta, teknologi informasi, dan 
entrepreneur melalui penyediaan tenaga pembina, pembimbing, dan 
pendamping kegiatan mahasiswa setiap tahun.  

4. S
TIK Bina Husada menyediakan sistem informasi untuk pelaporan prestasi 
mahasiswa dan memberikan apresiasi setiap tahun bagi mahasiswa yang 
berprestasi dalam bidang akademik, talenta, teknologi informasi, dan 
kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

5. S
TIK Bina Husada memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa 
melalui layanan bimbingan karir secara periodik setiap tahun minimal 4 
kali.  

6. S
TIK Bina Husada memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa 
melalui layanan bimbingan kewirausahaan secara periodik setiap tahun 
minimal 2 kali setiap program kewirausahaan.  

7. S
TIK Bina Husada memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa 
melalui layanan kesehatan dan layanan bimbingan dan konseling sesuai 
kebutuhan mahasiswa setiap tahun.  

8. S
TIK Bina Husada memberikan layanan kesejahteraan mahasiswa melalui 
program beasiswa baik dari pemerintah maupun dunia usaha dan dunia 
industri setiap tahun. 

9. S
TIK Bina melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi 
mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi secara periodik 



 
 

dan komprehensif setiap tahun.  
c. S

tandar Organisasi Kemahasiswaan 
1. S

TIK Bina Husada memiliki pedoman organisasi kemahasiswaan sebagai 
pedoman organisasi mahasiswa menjalankan kegiatan dan program kerja 
selama satu tahun.  

2. S
TIK Bina Husada memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung 
operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun dengan mematuhi 
pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan. 

3. S
TIK Bina Husada memfasilitasi organisasi kemahasiswaan membuat 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, dan 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap tahun sesuai dengan 
prosedur operasional baku yang ditetapkan.  

d. S
tandar Layanan Kemahasiswaan  
1. S

TIK Bina Husada memiliki pedoman untuk pengembangan nalar, minat, 
dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan 
kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan 
bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills, dan layanan akses 
internet mahasiswa setiap tahun.  

2. S
TIK Bina Husada memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan 
pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, 
layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan 
kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan soft 
skills, dan layanan akses internet mahasiswa setiap tahun. 

e. S
tandar Pengembangan Organisasi Alumni  
1. S

TIK Bina Husada memiliki pedoman pengembangan organisasi alumni 
sebagai pedoman pelaksana kegiatan pengembangan setiap tahun.  

2. S
TIK Bina Husada memfasilitasi organisasi alumni untuk meningkatkan 
perannya dalam masyarakat setiap tahun. 

3. S
TIK Bina Husada bersama pengurus IKA STIK Bina Husada melakukan 
pembinaan alumn untuk bersinergi dengan almamater mengembangkan 
almamater setiap tahun.  

f. S
tandar Pemberdayaan Alumni  
1. S

TIK Bina Husada mempunyai program pemberdayaan alumni melalui 



 
 

kegiatan Ikatan Alumni (IKA) STIK Bina Husada. 
2. S

TIK Bina Husada memberdayakan alumni dalam pengembangan 
perguruan tinggi dengan memberikan kontribusi dana setelah dinyatakan 
lulus, dan temu alumni pengembangan jejaring setiap tahun.  

3. S
TIK Bina Husada melalui bidang kemahasiswaan dan alumni bersama 
dengan IKA STIK Bina Husada menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan 
tindak lanjut untuk pengembangan alumni setiap empat tahun sekali.  

4. S
TIK Bina Husada membantu pengembangan karir alumni secara periodic 
minimal 2 kali pelatihan dalam setahun.  

 
VI. S

trategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan dan Alumni 
Strategi yang digunakan untuk mencapai standar kemahasiswaan dan alumni ini 
adalah sebagai berikut. 
A. S

tandar Penerimaan Mahasiswa Baru  

1. STIK Bina Husada harus membentuk unit pengelola penerimaan 
mahasiswa baru.  

2. STIK Bina Husada harus menyusun pedoman penerimaan mahasiswa 
baru dengan ketentuan antara lain: a) pola dan prosedur pendaftaran 
mahasiswa baru; b) biaya pendidikan; c) jadwal pelaksanaan seleksi 
mahasiswa baru; d) rasio jumlah pendaftar (regular, swadaya, kerjasama 
dalam/luar negeri); e) registrasi mahasiswa baru; f) sosialisasi, dan g) 
metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi 
kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses 
pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. 

3. STIK Bina Husada harus membentuk tim untuk mengembangkan, 
mengoperasikan, dan mengelola sistem informasi penerimaan mahasiswa 
baru, sistem seleksi mahasiswa baru, dan sIstem registrasi mahasiswa 
baru. 

4. STIK Bina Husada menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam 
penerimaan mahasiswa baru. 

B. S
tandar Pembinaan Kemahasiswaan  
1. S

TIK Bina Husada menyusun pedoman ormawa, SOP, dan melaksanakan 
pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang akademik, talenta, 
teknologi informasi, dan kewirausahaan secara terstruktur dan sistematis 
sesuai tugas pokok dan fungsi.  

2. S
TIK Bina Husada menyusun pedoman pembinaan karakter, pembinaan 
mental kebangsaan, dan pengembangan soft skills bagi mahasiswa dan 
melaksanakan kegiatan pembinaan antara lain: 



 
 

a) M
elaksanakan kegiatan pendidikan karakter dan pengembangan soft 
skills mahasiswa. 

b) M
elaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa. 

c) M
elaksanakan kegiatan pendidikan bela Negara/kewiraan/wawasan 
nusantara. 

d) M
elaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi. 

e) M
elaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan 
NAPZA. 

f) M
elaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme. 

3. S
TIK Bina Husada menugaskan dosen sebagai pembina, pembimbing, dan 
pendamping kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi 
pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang akademik, 
talenta, teknologi informasi, dan kewirausahaan.  

4. S
TIK Bina Husada menyusun pedoman pengakuan dan pemberian 
penghargaan prestasi mahasiswa, serta menyediakan sistem informasi 
untuk pelaporan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik, talenta, 
teknologi informasi, dan kewirausahaan dengan kelengkapan laporan 
antara lain: 
a. P

indaian sertifikat/piala/mendali yang dikeluarkan oleh penyelenggara. 
b. U

RL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, 
atau URL berita pada surat kabar. 

c. F
oto upacara penyerahaan penghargaan dengan panitia. 

d. S
urat tugas/surat undangan/invitasi kejuaraan. 

5. S
TIK Bina Husada menyusun pedoman pengajuan, penyaluran, dan 
menyediakan sistem informasi untuk pengelolaan beasiswa bagi 
mahasiswa. 

6. S
TIK Bina Husada menyusun pedoman layanan kesejahteraan bagi 
mahasiswa, antara lain:  
a. S

kema dan prosedur layanan bantuan kesejahteraan bagi mahasiswa. 
b. P

edoman dan prosedur layanan penggunaan klinik/pusat layanan 



 
 

kesehatan bagi mahasiswa. 
c. P

edoman penngelola dan program terstruktur pengembangan 
kewirausahaan mahasiswa. 

d. P
edoman penggunaan gedung/ruangan khusus layanan konseling. 

e. P
rosedur Operasional (SOP) konseling. 

f. P
edoman penggunaan sistem informasi dalam layanan konseling bagi 
mahasiswa. 

g. P
rogram kerja dan/atau program terstruktur pembekalan karir 
memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni. 

h. P
edoman penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan dan studi 
pelacakan karir maahsiswa dan/atau alumni. 

7. S
TIK Bina Husada menyusun pedoman audit dan evaluasi kinerja 
organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi 
mahasiswa serta melaksanakan secara periodik dan komprehensif.  

C. S
tandar Organisasi Kemahasiswaan 
1. S

TIK Bina Husada menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan untuk 
pembinaan minat bakat, mental spiritual, soft skills. 

2. S
TIK Bina Husada menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk 
organisasi kemahasiswaan dengan mematuhi pedoman organisasi 
kemahasiswaan yang telah ditetapkan.  

3. S
TIK Bina Husada menyediakan fasilitas organisasi kemahasiswaan 
membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian 
prestasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan 
prosedur operasional yang ditetapkan.  

D. S
tandar Layanan Kemahasiswaan  
1. S

TIK Bina Husada menyusun pedoman untuk pengembangan nalar, minat, 
dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan 
kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan 
bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills, dan layanan akses 
internet mahasiswa.  

2. S
TIK Bina Husada menyediakan fasilitas sarana pendukung untuk 
memberikan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan 



 
 

kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, 
bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, 
pengembangan soft skills, dan layanan akses internet mahasiswa. 

E. S
tandar Pengembangan Organisasi Alumni  
1. S

TIK Bina Husada menyusun pedoman pengembangan organisasi alumni. 
2. S

TIK Bina Husada berkoordinasi dengan IKA STIK Bina Husada untuk 
memfasilitasi organisasi alumni dalam meningkatkan perannya dalam 
masyarakat. 

3. S
TIK Bina Husada bersama pengurus IKA STIK Bina Husada menyusun 
program pembinaan alumni agar bisa bersinergi dengan almamater 
mengembangkan almamater. 

F. S
tandar Pemberdayaan Alumni  
1. S

TIK Bina Husada menyusun program pemberdayaan alumni melalui 
kegiatan Ikatan Alumni (IKA) STIK Bina Husada. 

2. S
TIK Bina Husada menyusun program pemberdayaan alumni dalam 
pengembangan STIK Bina Husada antara lain: 
a. S

umbangan dana 
b. S

umbangan fasilitas 
c. P

engembangan jejaring  
3. S

TIK Bina Husada menyusun program kegiatan yang dilaksanakan oleh 
bidang kemahasiswaan dan alumni bersama dengan Ikatan Alumni STIK 
Bina Husada antara lain: 
a. M

engorganisir alumni STIK Bina Husada untuk meningkatkan daya 
saing global. 

b. M
elaksanakan program kerja yang mendukung pengembangan STIK 
Bina Husada dan alumni. 

c. M
elaksanakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 
sebagai bentuk peran dan partisipasi STIK Bina Husada. 

d. M
elakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni.  

e. M
enyelenggarakan pertemuan alumni paling sedikit 4 (empat) tahun 



 
 

sekali.  
4. S

TIK Bina Husada menyusun program untuk membantu pengembangan 
karir alumni.  

 

VII. Indikator Pencapaian Standar Kemahasiswaan dan Alumni  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

A. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru  

1 STIK Bina Husada harus 
membentuk unit 
pengelola penerimaan 
mahasiswa baru untuk 
mengelola penerimaan 
mahasiswa baru pada 
semua jenjang studi dan 
jalur penerimaan setiap 
tahun 

 STIK Bina Husada 
mengangkat ketua, sekretaris, 
dan staf pendukung setiap 
tahun sebagai unit pengelola 
penerimaan mahasiswa baru 

2 STIK Bina Husada harus 
memiliki panduan 
rekrutmen dan sistem 
seleksi mahasiswa baru 
untuk semua jalur dan 
semua jenjang studi yang 
diperbaharui setiap tahun 

Panduan membuat 
metode rekrutmen dan 
sistem seleksi yang 
mampu 
mengidentifikasi 
kemampuan dan 
potensi calon 
mahasiswa dalam 
menjalankan proses 
pendidikan dan 
mencapai capaian 
pembelajaran yang 
ditetapkan 

 

3 Unit pengelola 
penerimaan mahasiswa 
baru harus melakukan 
sosialisasi rekrutmen 
mahasiswa baru di 
tingkat lokal dan nasional 
agar tercapai rasio 
jumlah pendaftar 
terhadap jumlah 
pendaftar yang lulus 
seleksi lebih besar atau 
sama dengan 5 orang 
mahasiswa 

Rasio jumlah 
pendaftar terhadap 
jumlah pendaftar 
yang lulus seleksi 
program sarjana 
dan pascasarjana 
(rasio ≥ 5) 

 



 
 

4 Unit pengelola 
penerimaan mahasiswa 
baru harus melakukan 
rekrutmen mahasiswa 
baru di tingkat lokal dan 
nasional agar tercapai 
persentase jumlah 
mahasiswa yang 
mendaftar ulang terhadap 
jumlah pendaftar yang 
lulus seleksi lebih besar 
atau sama dengan 96% 

Persentase jumlah 
mahasiswa yang 
mendaftar ulang 
terhadap jumlah 
pendaftar yang 
lulus seleksi 
program sarjana 
dan pascasarjana 
(persentase daftar 
ulang PDU ≥ 96%) 

 

5 Program studi harus 
bekerjasama dengan 
pihak terkait untuk 
melakukan upaya 
peningkatan animo calon 
mahasiswa baru agar 
persentase pendaftar 
dalam 3 tahun terakhir 
mengalami peningkatan 
lebih besar dari 11% 

Unit pengelola 
melakukanupaya untuk 
meningkatkan animo 
calon mahasiswayang 
ditunjukkan dengan 
peningkatan signifikan 
(>11%) pendaftar 
dalam3 tahun terakhir 

 

6 Unit pengelola 
penerimaan mahasiswa 
baru harus bekerjasama 
dengan pihak terkait 
melakukan evaluasi 
pelaksanaan program 
penerimaan mahasiswa 
baru setiap tahun 

 Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penerimana 
mahasiswa baru setiap 
tahun 

B. Standar Pembinaan Mahasiswa 

1 STIK Bina Husada 
menyediakan wahana 
pembinaan minat dan 
bakat mahasiswa dalam 
bidang akademik, talenta, 
teknologi informasi, dan 
kewirausahaan setiap 
tahun 

STIK Bina Husada 
menyediakan layanan 
kemahasiswaan 
dalam bentuk 
pembinaan dan 
pengembangan minat 
dan bakat mahasiswa 
dalam bidang 
akademik, talenta, 
teknologi informasi, 
dan kewirausahaan 

 

2 STIK Bina Husada 
melaksanakan 
pembinaan karakter, 
pembinaan mental 
kebangsaan, dan 
pengembangan soft skills 

 



 
 

mahasiswa secara 
berkesinambungan setiap 
tahun 

3 STIK Bina Husada 
memfasilitasi 
pengembangan minat 
dan bakat mahasiswa 
dalam bidang akademik, 
talenta, teknologi 
informasi, dan 
entrepreneur melalui 
penyediaan tenaga 
pembina, pembimbing, 
dan pendamping 
kegiatan mahasiswa 
setiap tahun 

Menyediakan tenaga 
pembina, pembimbing, 
dan pendamping kegiatan 
kemahasiswaan setiap 
tahun 

4 STIK Bina Husada 
menyediakan sistem 
informasi untuk 
pelaporan prestasi 
mahasiswa dan 
memberikan apresiasi 
setiap tahun bagi 
mahasiswa yang 
berprestasi dalam bidang 
akademik, talenta, 
teknologi informasi, dan 
kewirausahaan sesuai 
dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan 

 Menyediakan sistem 
informasi untuk pelaporan 
prestasi mahasiswa dan 
memberikan apresiasi 
setiap tahun 

5 STIK Bina Husada 
memberikan layanan 
kesejahteraan bagi 
mahasiswa melalui 
layanan bimbingan karir 
secara periodik setiap 
tahun minimal 4 kali 

Menyediakan program 
pelatihan dan 
bimbingan karir 
secara periodik 
minimal 4 kali dalam 
setahun 

 

6 STIK Bina Husada 
memberikan layanan 
kesejahteraan bagi 
mahasiswa melalui 
layanan bimbingan 
kewirausahaan secara 
periodik setiap tahun 
minimal 2 kali setiap 
program kewirausahaan 

Menyediakan program 
pelatihan dan 
bimbingan 
kewirausahaan 
secara periodik 
minimal 2 kali dalam 
setahun pada setiap 
programkewirausahaa
n 

 



 
 

7 STIK Bina Husada 
memberikan layanan 
kesejahteraan bagi 
mahasiswa melalui 
layanan kesehatan dan 
layanan bimbingan dan 
konseling sesuai 
kebutuhan mahasiswa 
setiap tahun 

STIK Bina 
Husadamenyediakan 
layanan 
kemahasiswaan dalam 
bentuk peningkatan 
kesejahteraan fisik 
melalui layanan 
kesehatan dan 
kesehatan mental 
melalui layanan 
bimbingan dan 
konseling 

 

8 STIK Bina Husada 
memberikan layanan 
kesejahteraan 
mahasiswa melalui 
program beasiswa baik 
dari pemerintah maupun 
dunia usaha dan dunia 
industri setiap tahun 

STIK Bina 
Husadamenyediakan 
layanan 
kemahasiswaan dalam 
bentuk peningkatan 
kesejahteraan dalam 
bentuk finansial 
melalui 
layanan beasiswa 

 

9 STIK Bina melakukan 
audit dan evaluasi 
terhadap kinerja 
organisasi mahasiswa, 
pelaksanaan kegiatan, 
dan capaian prestasi 
secara periodik dan 
komprehensif setiap 
tahun 

 Melakukan audit dan evaluasi 
terhadap kinerja organisasi 
mahasiswa di level universitas, 
fakultas, dan program studi 
setiap tahun 

C. Standar Organisasi Kemahasiswaan  

1 STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
organisasi 
kemahasiswaan sebagai 
pedoman organisasi 
mahasiswa menjalankan 
kegiatan dan program 
kerja selama satu tahun 

 Memiliki pedoman 
organisasi kemahasiswaan 

2 STIK Bina Husada 
memfasilitasi sarana dan 
prasarana pendukung 
operasional organisasi 
kemahasiswaan setiap 
tahun dengan mematuhi 

 Memfasilitasi sarana dan 
prasarana pendukung 
operasional organisasi 
kemahasiswaan setiap 
tahun 



 
 

pedoman organisasi 
kemahasiswaan yang 
telah ditetapkan 

3 STIK Bina Husada 
memfasilitasi organisasi 
kemahasiswaan 
membuat laporan 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan, 
capaian prestasi, dan 
pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi setiap tahun 
sesuai dengan prosedur 
operasional baku yang 
ditetapkan 

 Memfasilitasi organisasi 
kemahasiswaan membuat 
laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan, capaian 
prestasi, dan pelaksanaan 
monitoring danevaluasi 

D. Standar Layanan Kemahasiswaan 

1 STIK Bina Husada 
memiliki pedoman untuk 
pengembangan nalar, 
minat, dan bakat, 
peningkatan 
kesejahteraan, layanan 
beasiswa, layanan 
kesehatan, bimbingan 
karir, bimbingan 
kewirausahaan, layanan 
bimbingan dan konseling, 
pengembangan soft 
skills, dan layanan akses 
internet mahasiswa 
setiap tahun 

Memiliki pedoman 
untuk pengembangan 
nalar, minat, dan 
bakat, peningkatan 
kesejahteraan, 
layanan beasiswa, 
layanan kesehatan, 
bimbingan karir, 
bimbingan 
kewirausahaan, 
layanan bimbingan 
dan konseling, 
pengembangansoft 
skills, 

Memiliki pedoman untuk 
layanan akses internet 
mahasiswa 

2 STIK Bina Husada 
memfasilitasi mahasiswa 
untuk mendapatkan 
layanan pengembangan 
nalar, minat, dan bakat, 
peningkatan 
kesejahteraan, layanan 
beasiswa, layanan 
kesehatan, bimbingan 
karir, bimbingan 
kewirausahaan, layanan 
bimbingan dan konseling, 
pengembangan soft 
skills, dan layanan akses 
internet mahasiswa 

Memfasilitasi 
mahasiswa untuk 
mendapatkan layanan 
pengembangan nalar, 
minat, dan bakat, 
peningkatan 
kesejahteraan, 
layanan beasiswa, 
layanan kesehatan, 
bimbingan karir, 
bimbingan 
kewirausahaan, 
layanan bimbingan 
dan konseling, 

Memfasilitasi mahasiswa 
untuk mendapatkan layanan 
akses internet mahasiswa 



 
 

setiap tahun pengembangan soft 
skills 

E. Standar Pengembangan Organisasi Alumni  

1 STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
pengembangan 
organisasi alumni 
sebagai pedoman 
pelaksana kegiatan 
pengembangan setiap 
tahun 

 Memiliki pedoman 
pengembangan organisasi 
alumni 

2 STIK Bina Husada 
memfasilitasi organisasi 
alumni untuk 
meningkatkan perannya 
dalam masyarakat setiap 
tahun 

 Memfasilitasi organisasi 
alumni untuk meningkatkan 
perannya dalam masyarakat 
setiap 
tahun 

3 STIK Bina Husada 
bersama pengurus IKA 
STIK Bina Husada 
melakukan pembinaan 
alumn untuk bersinergi 
dengan almamater 
mengembangkan 
almamater setiap tahun 

 Melakukan pembinaan alumni 
untuk bersinergi dengan 
almamater 

F. Standar Pemberdayaan Alumni  

1 STIK Bina Husada 
mempunyai program 
pemberdayaan alumni 
melalui kegiatan Ikatan 
Alumni (IKA) STIK Bina 
Husada 

 Mempunyai program 
pemberdayaan alumni  

2 STIK Bina Husada 
memberdayakan alumni 
dalam pengembangan 
perguruan tinggi dengan 
memberikan kontribusi 
dana setelah dinyatakan 
lulus, dan temu alumni 
pengembangan jejaring 
setiap tahun 

 Memberdayakan alumni 
dalam pengembangan 
perguruan tinggi dengan 
memberikan kontribusi dana 
setelah dinyatakan lulus, dan 
temu alumni 
pengembanganjejaring 

3 STIK Bina Husada 
melalui bidang 
kemahasiswaan dan 
alumni bersama dengan 

 Menyelenggarakan kegiatan 
evaluasi dan tindak lanjut 
untuk pengembangan alumni 



 
 

IKA STIK Bina Husada 
menyelenggarakan 
kegiatan evaluasi dan 
tindak lanjut untuk 
pengembangan alumni 
setiap empat tahun sekali 

4 STIK Bina Husada 
membantu 
pengembangan karir 
alumni secara periodik 
minimal 2 kali dalam 
setahun 

 Membantu pengembangan 
karir alumni secara periodik  
minimal 2 kali pelatihan dalam 
setahun   

 
VIII. Dokumen Terkait  

Dokumen yang terkait dengan standar kemahasiswaan dan alumni ini adalah: 
A. S

tandar Penerimaan Mahasiswa Baru  
1. S

urat tugas/surat keputusan panitia penerimaan mahasiswa baru.  
2. B

uku pedoman dan prosedur operasional penerimaan mahasiswa baru.  
3. P

rosedur operasional sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem 
seleksi mahasiswa baru  

4. P
edoman pelaksanaan promosi  

5. D
aftar inventaris sarana dan prasarana pendukung terkait penerimaan 
mahasiswa baru.  

6. L
aporan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru  

7. S
K daya tampung penerimaan mahasiswa baru  

8. L
aporan pelaksanaan promosi  

B. S
tandar Pembinaan Kemahasiswaan  

1. Pedoman dan Prosedur Operasional pembinaan bakat dan 
minat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan 
dan minat khusus. 

2. Pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, 
dan pengembangan softskills. 

3. Surat Keputusan tentang pembina, pembimbing, dan 
pendamping kegiatan kemahasiswaan. 

4. Pedoman pengakuan dan pemberian penghagaan penghargaan 
prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan 



 
 

dan minat khusus. 
5. Prosedur operasional penggunaan sistem informasi prestasi 

mahasiswa. 
6. Pedoman pengajuan dan penyaluranbeasiswa. 
7. Prosedur operasional penggunaan sistem informasi beasiswa. 

8. Skema dan prosedur layanan bantuan kesejahteraan bagi 
mahasiswa. 

9. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan klinik/pusat layanan 
kesehatan bagi mahasiswa. 

10. Pedoman pengelola dan program terstruktur pengembangan 
kewirausahaan mahasiswa. 

11. Pedoman penggunaan gedung/ruangan khusus layanan 
konseling. 

12. Prosedur operasional konseling. 
13. Pedoman penggunaan system informasi dalam layanan 

konseling bagi mahasiswa. 
14. Program kerja dan/atau program terstruktur pembekalan karir 

memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni. 

15. Pedoman penggunaan system informasi untuk pengelolaan dan 
studi pelacakan karir mahasiswa dan/atau alumni. 

16. Pedoman evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan 
kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa. 

17. Laporan monitoring dan evaluasi pemberian beasiswa 
C. S

tandar Organisasi Kemahasiswaan 

1. Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 
kemahasiswaan. 

2. Pedoman organisasi kemahasiswaan. 
3. Prosedur operasional penggunaan sarana dan prasarana 

pendukung operasional organisasi kemahasiswaan. 

4. Kode etik kegiatan organisasi kemahasiswaan 

5. Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan  
D. S

tandar Layanan Kemahasiswaan  
1. P

anduan layanan kemahasiswaan  
2. P

edoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan 
kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, 
bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, 
pengembangan soft skills, dan layanan akses internet mahasiswa.  

3. P
rosedur operasional layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, 
peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, 
bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan 
konseling, pengembangan soft skills, dan layanan akses internet 



 
 

mahasiswa.  
4. K

ode etik mahasiswa 
5. P

rogram kegiatan minat dan bakat  
6. S

K pembina minat dan bakat  
7. M

ekanisme penanganan keluhan dan pengaduan mahasiswa 
8. M

ekanisme penanganan keluhan dan pengaduan mitra atau masyarakat 
9. P

rosedur penanganan keluhan 
10. L

aporan kegiatan minat bakat  
11. L

aporan softskill 
12. L

aporan kegiatan konseling kerja dan karir 
E. S

tandar Pengembangan Organisasi Alumni 
1. P

edoman pengembangan organisasi alumni  
2. P

anduan tracer study  
3. L

aporan tracer study setiap lulusan per tahun  
F. S

tandar Pemberdayaan Alumni  
1. P

edoman program pemberdayaan alumni  
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