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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 Pengelolaan Sumberdaya Manusia  
Sebagai perguruan tinggi swasta yang mengemban amanah melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi, STIK Bina Husada terus mengembangkan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, salah satunya dengan 
melaksanakan kerjasama dengan mitra dari dalam dan luar negeri. Pengelolaan 
sumber daya manusia di STIK Bina Husada meliputi: (1) perencanaan; (2) 
rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai; (3) orientasi dan penempatan 
pegawai; (4) pengembangan karir; (5) penghargaan, dan sanksi. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan STIK Bina Husada 
dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam 
mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Agar pengelolaan sumber daya 
manusia yang dilakukan STIK Bina Husada dapat terlaksana tanpa melanggar 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi 



 
 

STIK Bina Husada, diperlukan standar pengelolaan sumber daya manusia yang dapat 
menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia 
tersebut. Upaya mendorong sivitas akademika STIK Bina Husada untuk melakukan 
pengelolaan sumber daya manusia difasilitasi dengan berbagai aktivitas dan 
program kerja yang relevan. Agar pelaksanaannya melampaui standar pengelolaan 
sumber daya manusia di STIK Bina Husada, perlu disusun standar untuk 
menyamakan pemahaman dan kepastian prosedur, tata cara, dan persyaratan 
pengelolaan sumber daya manusia.  

 
III. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia 
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Manusia 

 
IV. Definisi Istilah  

a. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah tenaga manusia 
yang sangat dibutuhkan dan dipekerjakan di STIK Bina Husada sebagai 
penggerak untuk mencapai tujuan STIK Bina Husada.  

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan 
dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat.  

c. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

d. Ruang lingkup standar pengelolaan sumber daya manusia meliputi standar 
tujuan, prinsip, dan bentuk pengelolaan sumber daya manusia; dan standar 
pelaksanaan dan hasil pengelolaan sumber dayamanusia.  

 
V. Pernyataan Isi Standar Sumber Daya Manusia 

1. STIK Bina Husada harus menetapkan Panduan Operasional pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya manusia yang dijadikan pegangan oleh pengelola 
STIK Bina Husada, unit dan program studi untuk menghasilkan sumber daya 
manusia sesuai dengan visi, misi STIK Bina Husada.  

2. Operasional pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia mengacu pada 
panduan yang berisi arahan, prosedur, tata cara dan persyaratan bagi unit 
kerja di lingkungan STIK Bina Husada untuk melakukan pengelolaan sumber 
daya manusia. 

3. STIK Bina Husada harus menyusun perencanaan pengembangan pengelolaan 
sumber daya manusia yang sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan 
tujuan strategis institusi. 

4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia di STIK Bina Husada harus 
dilengkapi dengan dokumen pengelolaan sumber daya manusia.  

5. Unit pelaksana teknis, program studi, atau unit kerja merealisasikan 
pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan yang diharapkan.  



 
 

6. STIK Bina Husada harus meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan 
keadaan perkembangan zaman untuk kepentingan akademik atau non akademik. 

7. STIK Bina Husada harus mengevaluasi implementasi pengelolaan sumber daya 
manusia yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan 
Tridarma.  

8. STIK Bina Husada harus melakukan peninjauan hasil evaluasi pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya manusia untuk perbaikan mutu SDM, untuk menjamin 
terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.  
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Sumber Daya Manusia 
Strategi yang digunakan untuk mencapai standar ini adalah sebagai berikut. 
1. Pimpinan STIK Bina Husada merencanakan, memutuskan, dan menyepakati 

sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia harus meliputi 
perencanaan, orientasi dan penempatan, pengembangan karir, remunerasi, 
penghargaan,dan sanksi, serta pemberhentian hubungan kerja. 

2. Pimpinan STIK Bina Husada secara aktif mendorong pengelolaan sumber daya 
manusia harus dilakukan secara lengkap, transparan, dan akuntabel.  

3. Pimpinan UPT, prodi, atau unit secara aktif melaksanakan system monitoring dan 
evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan staf kependidikan secara lengkap, 
berkala, dan konsisten. 

4. Pimpinan UPT, prodi, atau unit terkait melaksanakan sistem monitoring dan 
evaluasi kinerja dosen bidang pendidikan, peneliian dan pengabdian. 

5. Pimpinan UPT, prodi, atau unit terkait melaksanakan system monitoring dan 
evaluasi kinerja staf kependidikan sesuai dengan tupoksi. 

6. STIK Bina Husada harus menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara 
sistemik dengan mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan 
serta sistem reward dan punishment yang jelas dan konsisten. 

7. STIK Bina Husada harus melakukan rotasi secara berkala untuk penyegaran 
staf kependidikan. 

8. Pengembangan dosen harus mengacu pada kebutuhan pengembangan 
ipteks. 

9. Komposisi dosen harus sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dalam hal kualifikasi 
staf, pengalaman, bakat, umur, status dan memiliki jenjang akademik minimal 
setara dengan magister. 

10. Pengembangan staf harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan 
aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan. 

11. Kinerja dosen harus dievaluasi secara periodik. 
12. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan dan difasilitasi 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai 
dengan kebutuhan yang ada. 

13. STIK Bina Husada harus melakukan survey kepuasan pengelolaan sumber 
daya manusia secara sistematik menggunakan instumen yang valid dan 
handal.  

14. STIK Bina Husada harus memastikan pelaksanaan survey kepuasan pengelolaan 
secara jelas, komprehensif, dan mudah diakses untuk pemangku kepentingan. 

15. STIK Bina Husada harus memastikan bahwa hasil survey kepuasan pengelolaan 



 
 

dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistemik untuk peningkatan mutu 
pengelolaan sumber daya manusia dan sistem evaluasi. 

 
VII. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

1 STIK Bina Husada 
harus menetapkan 
Panduan Operasional 
pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya manusia 
yang dijadikan 
pegangan oleh 
pengelola STIK Bina 
Husada, unit dan 
program studi untuk 
menghasilkan sumber 
daya manusia sesuai 
dengan visi, misi STIK 
Bina Husada 

Ketersediaan 
dokumen formal 
kebijakan dan 
prosedur, yang 
komprehensif, rinci, 
terkini, dan mudah 
diakses oleh 
pemangku 
kepentingan, 
tentang pengelolaan 
sumber daya 
manusia) termasuk 
bagaimana 
melakukan 
monitoring dan 
evaluasi kepuasan 
pengelolaan 
sumber daya 
manusia 

 

2 Operasional 
pelaksanaan 
pengelolaan sumber daya 
manusia mengacu pada 
panduan yang berisi 
arahan, prosedur, tata 
cara dan persyaratan 
bagi unit kerja di 
lingkungan STIK Bina 
Husada untuk melakukan 
pengelolaan sumber 
daya manusia 

 

3 STIK Bina Husada 
harus menyusun 
perencanaan 
pengembangan 
pengelolaan sumber daya 
manusia yang sahih dan 
terarah guna mencapai 
visi, misi, dan tujuan 
strategis institusi 

Tersedia dokumen 
perencanaan 
pengembangan 
pengelolaan sumber 
daya manusia yang 
sahih dan terarah 
guna mencapaivisi, 
misi, dan tujuan 
strategis institusi 

 

4 Pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya manusia di 
STIK Bina Husada 
harus dilengkapi dengan 

Jumlah sumber 
daya manusia yang 
relevan dengan 
VMTS dan 

 



 
 

dokumen pengelolaan 
sumber daya manusia 

bermanfaat bagi 
pengembangan 
tridarma institusi 5 Unit pelaksana teknis, 

program studi, atau unit 
kerja merealisasikan 
pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya manusia 
sesuai dengan yang 
diharapkan 

 

6 STIK Bina Husada harus 
meningkatkan sumber 
daya manusia sesuai 
dengan keadaan 
perkembangan zaman 
untuk kepentingan 
akademik atau non 
akademik 

 Jumlah SDM yang handal 

7 STIK Bina Husada 
harus mengevaluasi 
implementasi 
pengelolaan sumber 
daya manusia yang 
relevan dengan VMTS 
dan bermanfaat bagi 
pengembangan 
Tridarma 

Tersedia dokumen 
hasil evaluasi 
implementasi 
pengelolaan 
sumber daya 
manusia 

 

8 STIK Bina Husada 
harus melakukan 
peninjauan hasil 
evaluasi pelaksanaan 
pengelolaan sumber 
daya manusia untuk 
perbaikan mutu SDM, 
untuk menjamin 
terwujudnya visi, 
terlaksananya misi dan 
tercapainya tujuan 
strategis 

Tersedia dokumen 
bukti perbaikan mutu 
sdm yang 
berkelanjutan, untuk 
menjamin terwujudnya 
visi, terlaksananya 
misi dan tercapainya 
tujuan strategis 

 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Prosedur operasional tentang pengelolaan sumber daya manusia 
 

IX. Referensi  
1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia 
2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 



 
 

Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 


