Profil Prodi Ners dan Keperawatan
Ditulis oleh Stikes Prima Nusantara

Program Studi S-1 Keperawatan dan Profesi Ners adalah 2 (dua) Program Studi dengan izin
Operasional yang berbeda, akan tetapi merupakan suatu kesatuan dalam menyelenggarakan
proses pendidikan, dimana untuk program akademik dilaksanakan oleh Program Studi S-1
Keperawatan, sedangkan untuk praktek lapangan/profesi dilaksanakan oleh Program Studi
Profesi Ners.

Kedua Program Studi ini sudah Ter-Akreditasi B oleh LAM-PTKes dengan :

SK No. 0742/LAM-PTkes/Akr/Sar/VIII/2016 (untuk Program Studi S1 Keperawatan), dan

SK No. 0743/LAM-PTkes/Akr/Pro/VIII/2016 (untuk Program Studi Profesi Ners.

VISI

Menjadi Program Studi yang Unggul di bidang Keperawatan Neurologi di Tingkat Nasional
Berorientasi Global Tahun 2021

MISI
Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Keperawatan dengan Memfokuskan
pada Kajian Keperawatan Neurologi untuk Menghadapi di TIngkat Nasional Untuk Menghadapi
Globalisasi serta Menjalin Kerjasama Institusi Dalam dan Luar Negeri

TUJUAN
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1. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keperawatan dengan keunggulan neurologi
yang berorientasi global .
2. Menghasilkan penelitian yang difokuskan kepada keperawatan neurologi yang bermutu
serta luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah.
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terwujudnya daerah
binaan yang difokuskan kepada gangguan neurologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
4. Menghasilkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat dengan institusi dalam dan luar negeri.

Sasaran Dan Strategi Pencapaian

Pengembangan pendidikan Program Studi Ners di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi guna
menghasilkan tenaga keperawatan profesional yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat yang dicapai melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelayanan, dan
kerjasama di bidang keperawatan dan kesehatan baik di tingkat lokal, regional, maupun
internasional. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusun dalam rencana strategis
lima tahunan (2015-2019), kemudian diikuti dengan rencana operasional Tahunan (Renop)
dan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) sesuai dengan rencana strategi Prodi Ners. Hal ini
sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh yayasan terkait sistem penggunaan keuangan
di lingkungan STIKes Prima Nusantara, Pasal 53 (1) ‘Setiap satuan pendidikan dikelola atas
dasar operasional tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka
menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
Secara keseluruhan strategi pencapaian yang ditempuh oleh Prodi Ners yang merupakan
penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam bentuk operasional yang disertai dengan
adanya indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat rencana strategis akan menjadi tolok
ukur keberhasilan pencapaian kinerja program studi.

Kompetensi, Etika, Pembekalan Lulusan di Dunia Kerja

Dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan beretika, proses dipersiapkan
sejak mahasiswa aktif pada Program Studi Ners STIKes Prima Nusantara. Etika, dan integritas
dievaluasi pada setiap semester oleh Pembimbing Akademik. Hal ini menjadi bukti keseriusan
Program Studi Ners dalam menanamkan pentingnya etika, sikap, dan integritas bagi setiap
peserta didik. Penanaman etika, sikap, dan integritas ini diharapkan dapat menjadi salah satu
kualitas pembeda bagi setiap lulusan Program Studi Ners STIKes Prima Nusantara.
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Informasi dan bimbingan karir mahasiswa di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi mulai
diperkenalkan kepada mahasiswa guna mempersiapkan calon lulusan untuk memasuki dunia
kerja. Pada Program Studi Ners telah dilaksanakan beberapa metode dalam menginformasikan
lowongan pekerjaan serta informasi persyaratan diri untuk memasuki dunia kerja, serta di
STIKes Prima Nusantara Bukittinggi juga telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan karir
berupa mengadakan kegiatan berkala seperti seminar motivasi dalam mempersiapkan diri serta
mental untuk bekerja, seminar atau traning carieer performance, training penulisan surat
lamaran serta seminar trik dalam memilih pekerjaan.

Kegiatan informasi dan bimbingan karir di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi telah berjalan
mulai dari tahun 2014 dengan jadwal kgiatan dilaksanakan bagi mahasiswa semester akhir
semua Program Studi di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi. Pemberian informasi tentang
lowongan pekerjaan dipublikasi bagi seluruh mahasiswa STIKes Prima Nusantara Bukittinggi
denan menggunakan media offline seperti menempelkan informasi di Mading dan secara online
dengan memanaatkan media sosial seperti facebook, twiter serta publikasi di web resmi STIKes
Prima Nusantara Bukittinggi.

Upaya STIKes Prima Nusantara dalam mempersiapkan lulusan agar tidak terlalu lama
menunggu waktu bekerja juga salah satunya dengan mengirimkan profil lulusan ke instansi
yang menggunakan lulusan dengan jurusan yang ada di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi.
Respon dari institusi yang dikirimkan profil lulusan sangat baik dengan mengirimkan juga
balasan permintaan terhadap lulusan STIKes Prima Nusantara Bukittinggi.

Salah satu kegiatan perekrutan pekerjaan bagi lulusan yang masih diusahan oleh STIKes Prima
Nusantara yaitu bekerja sama dengan berbagai instansi pengguna lulusan untuk mengadakan
kegiatan job fair di kampus STIKes Prima Nusantara Bukttinggi. Saat ini STIKes Prima
Nusantara telah melakukan kerjasama dengan PT Elite International Recruitment dalam rangka
perekrutan calon tenaga kesehatan yang akan bekerja di luar Negeri.
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