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BAB VI 

PERGURUAN TINGGI TERBAIK 

 

6.1. Pendahuluan 

Mengembangkan suatu institusi tidaklah mudah karena di dalam institusi 

tersebut terdapat berbagai macam elemen yang menyusunnya. Mengembangkannya 

menjadi besar bahkan bisa menjadi yang terbaik tentu melewati berbagai fase dengan 

wajtu yang tidak sebentar. Dibalik itu semua, terdapat peran yang besar yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin institusi tersebut, walaupun dalam 

pengembangannya diperlukan kerja sama dengan semua elemen yang terkait di 

dalamnya untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. 

Efektifitas pemimpin tercermin dari pengembangan organisasi yang 

dipimpinnya. Apabila organisasi tersebut stagnan dan tidak ada perubahan yang 

nyata, itu berarti pemimpin tidak terlalu berperan di situ. STIKES 'Aisyiyah sebagai 

institusi pendidikan tentu saja juga melakukan perubahan-perubahan yang mendasar 

dari awal didirikannya hingga mengalami perubahan seperti sekarang. Hal tersebut 

dilakukan Ibu Warsiti (IW) agar STIKES 'Aisyiyah lebih unggul serta mampu 

berkompetisi dengan institusi pendidikan lainnya.  

6.2. Perjalanan STIKES 'Aisyiyah 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 'Aisyiyah dimulai sejak 

berdirinya Pendidikan Tenaga Kesehatan 'Aisyiyah pada tahun 1963 berdasarkan 

hasil keputusan Muktamar 'Aisyiyah yang ke-35 di Jakarta. Selanjutnya didirikanlah 

Sekolah Bidan 'Aisyiyah berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 65 tanggal 10 

Juli 1963. Seiring dengan proses yang berjalan dan mengikuti peraturan pemerintah 
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maka didirikan juga Sekolah Penjenang Kesehatan Tingkat C. Tahun 1978 berubah 

menjadi Sekolah Perawat Bidan 'Aisyiyah Yogyakarta. Institusi Pendidikan Tenaga 

Kesehatan 'Aisyiyah pada tahun 1980 berganti lagi menjadi Sekolah Perawat 

Kesehatan 'Aisyiyah (SPK‟A) Yogyakarta. Pendidikan Tinggi Kesehatan 'Aisyiyah 

Yogyakarta tahun 1982 juga menyelenggarakan program Pendidikan Bidan A (PPB 

A) atau setingkat D I (Diploma I) Kebidanan. Tahun 1991 sesuai dengan SK Menkes 

RI No. HK.00.06.1438 tanggal 6 Juli 1991 SPK‟A Yogyakarta konversi menjadi 

Akademi Keperawatan 'Aisyiyah Yogyakarta. Tahun 1998 Pendidikan Tinggi 

Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta kembali ke ciri khas awalnya konversi menjadi 

Akademi Kebidanan 'Aisyiyah Yogyakarta sesuai dengan SK Menkes RI No. HK. 

00.06.1.3.02187. Pada tahun 1998 juga Program Pendidikan Bidan A (PPB A) 

ditutup. 

Berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, dan didorong oleh kesadaran 

dan tanggung-jawab untuk mengatasi isu yang ada serta kesadaran dan tanggung-

jawab yang mendalam bahwasannya pendidikan tinggi termasuk pendidikan tinggi 

kesehatan pada hakekatnya merupakan tanggung-jawab seluruh masyarakat, 

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah mendirikan STIKES berdasarkan SK Mendiknas No. 

181/D/O/2003 tanggal 14 Oktober 2003.  

“...2003 itu sambil kami menyiapkan perubahan bentuk STIKES dulu, jadi 

riwayat perubahan bentuk itu kami juga tahu bagaimana dulu dari Akademi 

Kebidanan, kemudian dibentuk menjadi STIKES...” (Bu Warsiti, 

10/02/2016, 19:35) 

 

STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta terdiri atas dua program studi (prodi), yaitu 

Program Studi Ilmu Keperawatan (jenjang strata 1) dan Program Studi Kebidanan 
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(jenjang Diploma III). Kampus STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta berada di Jalan Munir 

No. 267 Serangan Yogyakarta. 

Sejak pendiriannya, STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan pengembangan 

Kampus II di Jalan Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta, dan Kampus terpadu di Jl. 

Ring Road Barat No. 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta yang saat 

ini dalam proses pembangunan, kecenderungan jumlah mahasiswa meningkat setiap 

tahunnya, dan daya serap lulusan sangat tinggi di dunia kerja. Kemudian dengan 

perkembangannya, STIKES memiliki tiga program studi yaitu Prodi Kebidanan 

jenjang D III dan Prodi Ilmu Keperawatan jenjang strata 1 sesuai dengan SK 

Mendiknas No. 181/D/O/2003 tanggal 14 Oktober 2003, serta Prodi Kebidanan 

jenjang D IV sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Depdiknas RI no. 979/D/T/2009 tertanggal 18 Juni 2009. Ketiga prodi tersebut sudah 

terakreditasi oleh Badan BAN PT dengan nilai B untuk Prodi Kebidanan (D III) dan 

nilai B untuk Prodi Ilmu Keperawatan (S1) serta nilai B untuk Prodi Kebidanan (D 

IV). Saat ini, STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta berkembang memiliki tujuh program 

studi yaitu Ilmu Kebidanan Program Magister (S2), Ilmu Keperawatan S1 dan 

Profesi Ners, Fisioterapi S1, Bidan Pendidik D IV, Kebidanan D III, Analis 

Kesehatan, dan Radiologi D III. 

6.3. Nilai dasar STIKES 'Aisyiyah 

Nilai dasar STIKES „Aisyiyah adalah keterpaduan antara nilai keunggulan 

yang dijadikan landasan utama dengan nilai-nilai keislaman untuk membangun visi 

dan misi STIKES. Nilai dasar yang dianut STIKES „Aisyiyah adalah: 
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1. Trust adalah suatu elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan baik antara 

kedua belah pihak yang berisi tentang harapan dan kepercayaan individu 

terhadap reliabilitas seseorang. Trust diartikan sebagai kesediaan untuk 

mengandalkan kemampuan, integritas dan motivasi pihak lain untuk bertindak 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan kepentingan seseorang sebagaimana 

disepakati bersama oleh civitas akademika STIKES secara implisit maupun 

eksplisit. Dalam hal ini berarti bahwa setiap civitas akademika STIKES 

„Aisyiyah Yogyakarta bersedia berpikiran positif dan menaruh kepercayaan 

kepada sesama civitas akademika/pihak/institusi lainnya bahwa sesama civitas 

akademika/pihak/institusi lain tersebut akan memberikan outcome yang positif 

bagi STIKES „Aisyiyah Yogyakarta. 

“...harus ada rasa saling percaya karena kalau trust rasa percaya itu 

tidak ada juga repot mbak, jadi pimpinan semua dikerjakan sendiri, 

nggak ada delegasi ya karena tidak percaya ada bawahan gitu kan jadi 

percaya itu juga harus dimiliki...” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 10:29) 

 

Rasa percaya yang ditanamkan oleh IIW terhadap bawahan menjadi 

bagian dari realisasi penciptaan hubunngan yang baik antar sesama pihak baik 

atasan maupun bawahan dalam sebuh organisasi. 

2. Profesional. Profesional didefinisikan sebagai seseorang yang ahli dalam suatu 

bidangnya. Yang dimaksud profesional dalam hal ini adalah bahwa setiap civitas 

akademika akan sepenuhnya menggunakan keahlian dan keterampilan dalam 

bekerja/beraktifitas, dan pekerjaan/aktifitas akan dserahkan kepada yang ahli di 

bidangnya. 

“...yang kedua semua pekerjaan itu kalau bisa kita the right man in the 

right place jadi memang orang itu kompetensinya di sini sehingga 

ditempatkan di sini...” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 11:05) 
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Untuk mewujudkan seorang yang profesional maka pemimpin dan 

manajemen STIKES „Aisyiyah menempatkan karyawan sesuai dengan kapasitas 

serta kemampuannya sehingga kesalahan kerja dapat diminimalisir karena 

menempatkan orang yang tepat di bidangnya. 

3. Integrity. Integritas (Integrity) dalam hal ini didefinsikan bahwa setiap civitas 

akademika akan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan 

organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk 

melakukan ini. Dengan kata lain, “satunya kata dengan perbuatan”. 

Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung 

sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain. 

4. Moral. Moral (Moralitas) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang 

lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moral juga dapat diartikan 

sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat 

mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta 

nasihat, dan lain-lain. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan 

perilaku manusia yang terkait dengan nilai – nilai baik dan buruk. Dalam hal ini, 

moral diartikan sebagai suatu pikiran, sikap, ucapan, perilaku, tindakan setiap 

civitas akademika STIKES „Aisyiyah Yogyakarta yang memiliki nilai positif. 

5. Excellence. Excellence adalah sesuatu yang lebih dari rata-rata, standar atau 

ekspetasi yang berlaku saat itu. Maksudnya adalah bahwa setiap civitas akademika 

akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkarya dan memberikan suatu prestasi 

atau pelayanan istimewa yang lebih dari rata-rata atau harapan yang berlaku saat itu. 

6. Customer Focus. Yang dimaksud Customer Focus dalam hal ini adalah bahwa 

setiap pimpinan di lingkungan STIKES „Aisyiyah Yogyakarta selalu berusaha 

semaksimal mungkin untuk terus menerus mengidentifikasi dan menetapkan 
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persyaratan pelanggan dan atau stakeholders dan memenuhinya dengan tujuan 

tercapainya kepuasan pelanggan dan atau stakeholders. 

“...Ya mereka itu customer service kita semua gitu, termasuk 

bagaimana kita, ya memang harusnya ketika kita sudah jadi pemimpin 

ya kita itu sudah harus menggunakan segala kemampuan kita, kekuatan 

kita untuk bisa melayani.” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 10:17) 

 

Dalam mewujudkannya IW berpendapat bahwa pemimpin dalam 

sebuah organisasi adalah sebagai seorang pelayan, yang berarti untuk menjadi 

pemimpin maka seseorang tersebut harus siap untuk melayani semua 

bawahannya serta pihak-pihak yang terkait dengan STIKES untuk bersama-sama 

mewujudkan tujuan organisasi. 

6.4. Arah Pengembangan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta Tahun 2016  

Berdasarkan (Sumber: Dokumen STIKES, 2016) Dalam mewujudkan 

institusi pendidikan yang unggul dan terbaik STIKES „Aisyiyah mempunyai arahan 

untuk sebagai bimbingan dalam merealisasikan pengembangan yang direncanakan 

sebagai berikut : 

1. Kebijakan Umum 

Di dalam masyarakat masa depan, ilmu pengetahuan diyakini akan 

menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan merupakan peluang dan tantangan 

yang memerlukan tanggapan cepat dan strategis. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

(STIKES) „Aisyiyah Yogyakarta bertekad memainkan peran sebagai kekuatan 

intelektual bagi lahirnya masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (knowledge 

society) di bidang kesehatan.  
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Di samping itu, tuntutan dan harapan masyarakat di bidang pelayanan 

kesehatan semakin meningkat sehingga STIKES „Aisyiyah Yogyakarta 

berkewajiban untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas makin tinggi, berperan 

aktif dalam pembangunan kesehatan, serta menghasilkan karya yang mampu 

mendorong peningkatan keunggulan dalam bidang kesehatan.  

Dengan adanya otonomi daerah, STIKES „Aisyiyah Yogyakarta 

mempunyai peluang besar untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah 

berdasar keunggulan strategisnya. Agar dapat memanfaatkan keunggulan strategis 

secara lebih optimal, diperlukan jaminan tatanan manajemen STIKES „Aisyiyah 

Yogyakarta menuju kemandirian dalam menentukan kebijakan yang mencakup 

bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembaharuan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.  

Asas kemandirian merupakan perangkat yang memperlancar pelaksanaan 

peran-peran dan pemenuhan harapan-harapan STIKES „Aisyiyah Yogyakarta. 

Kemandirian ini juga diperlukan untuk mewujudkan institusi STIKES „Aisyiyah 

Yogyakarta yang efektif, berwawasan kualitas, dan efisien dalam pengelolaannya 

serta sekaligus akuntabel pada masyarakat. Kemandirian sebagai perguruan tinggi 

swasta harus diartikan sebagai peningkatan tanggung jawab dan peran STIKES 

„Aisyiyah Yogyakarta dalam membangun bangsa melalui peningkatan sumberdaya 

manusia dan intelektualitasnya. 

2. Orientasi 

a. Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang: 

1) Berwawasan global dan memiliki kemampuan manajerial (rahmatan lil 

alamin) 
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a) Berkemampuan minimal bahasa Inggris, Indonesia dan Arab. 

b) Berkemampuan manajerial dan networking. 

c) Berwawasan dan memenuhi pasar global. 

2) Profesional dan bersikap akademik (kholifah fil ardhi) 

a) Bersikap dan bekerja profesional. 

b) Bersikap akademi dalam melaksanakan profesinya.  

c) Mampu membangun dan mengembangkan kerja tim. 

3) Berakhlak mulia dengan keteladanan qurani (insan kamil) 

a) Berpikir qurani.  

b) Memiliki keteladanan akhlaqul karimah.  

c) Mengimplementasikan Al Qur‟an untuk diri sendiri, keluarga dan 

masyarakat. 

b. Pusat pelatihan, penelitian, pelayanan, pembaharuan, pengembangan, dan 

rujukan kesehatan yang mencakup: 

c. Transformasi organisasi dan pengelolaan STIKES „Aisyiyah Yogyakarta 

untuk mengembangkan keunggulan akademik serta meningkatkan efisiensi 

dan produktivitas. 

d. Penyediaan sarana-prasarana kampus untuk mendukung posisi STIKES 

„Aisyiyah Yogyakarta ke taraf mutu global.  

e. Pengembangan jaringan kerjasama STIKES „Aisyiyah Yogyakarta menuju 

pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur sejalan 

dengan kebijakan nasional.  
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3. Tujuan Strategis 

a. Meningkatan kualitas dan relevansi pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

STIKES „Aisyiyah Yogyakarta yang berwawasan global dan memiliki 

kemampuan manajerial (rahmatan lil alamin), profesional dan bersikap 

akademik (chalifatul fil ardli), berakhlak mulia dengan keteladanan qurani 

(insanul khamil). 

b. Meningkatan kualitas dan relevansi penelitian dan pelayanan masyarakat 

untuk: 

1) Menghasilkan modal intelektual dan moral untuk meningkatkan nilai  

tambah sumberdaya nasional 

2) Menghasilkan penerapan dan pelayanan IPTEKS bidang kesehatan untuk 

memberdayakan masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan 

3) Menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah 

masyarakat, bangsa dan negara.  

c. Mengembangan pengelolaan STIKES  „Aisyiyah Yogyakarta yang efisien 

dan produktif untuk: 

1) Menghasilkan keunggulan akademik STIKES   „Aisyiyah Yogyakarta. 

2) Menghasilkan pengelolaan STIKES „Aisyiyah Yogyakarta yang 

bertanggung-jawab 

3) Menyediakan layanan sarana prasarana yang mendukung mutu STIKES 

„Aisyiyah Yogyakarta sesuai visi STIKES „Aisyiyah Yogyakarta. 

4) Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk 

meningkatkan posisi di tingkat nasional dan global dengan dukungan 

masyarakat kampus, alumni, industri dan masyarakat. 
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6.5. Tahapan Pencapaian Program STIKES Terbaik Tahun 2016 

Untuk mencapai sebagai STIKES terbaik pada tahun 2016, maka diperlukan 

tahapan program kegiatan sebagai berikut: 

Gambar 6.1. Proses Bisnis dan Rencana Program 

 

(Sumber: Dokumen STIKES, 2016) 

“...baru saja diterima kemarin bahwa kita rangking 72 diantara Universitas 

di Indonesia namun STIKESnya itu kita nomer satu. Jadi Alhamdulillah di 

tahun ini kita sudah terbaik, nah begitu dapat berita itu kemudian langsung 

susun strategi akan kita publikasikan bahwa kita itu sudah tercapai apa 

yang menjadi visi misi kita di tahun 2016 menjadi STIKES terbaik. 

Kemudian sudah dibuat rencana ini, rencana itu, humas harus bagaimana, 

bagian kerja sama harus bagaimana, dan seterusnya...” (Yuli Isnaeni, 

04/01/2016, 11:18) 

 

Rekan – rekan kerja bersama IW bekerja sama dalam mewujudkan apa 

yang sudah menjadi rencana strategis dari STIKES 'Aisyiyah yaitu pada akhir tahun 

menjadikan STIKES 'Aisyiyah sebagai STIKES terbaik di Indonesia dan rencana 

tersebut telah tercapai. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan 

Pendidikan Republik Indonesia, No. 492.a/M/Kp/VIII/2015 tentang klasifikasi dan 
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pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia tahun 2015, bahwa SAY  (STIKES 

'Aisyiyah Yogyakarta) masuk dalam peringkat 72 dari 3.320 (tiga ribu tiga ratus 

dua puluh) seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi 

Swasta(PTS) di Indonesia. Pada jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di 

Indonesia, SAY menjadi yang pertama atau terbaik. 

“Saya mengikuti apa yang menjadi rencana strateginya karena itu kan 

sudah dirumuskan sejauh mungkin, jadi saya kita coba aja 

mengembangkan dan melakukan atau melaksanakan apa yang sudah 

menjadi rencana yang ada dalam rencana statuta dan rencana strategi 

saja...Jadi di RenSra kita kan memang nanti di akhir tahun 2015 itu setelah 

menjadi STIKES terbaik...” (Bu Warsiti, 12/12/2015, 11:34). 

 

Menurut Ketua SAY, Warsiti, S.Kp.,M.Kep. Sp. Mat, hal ini sangat 

membanggakan dan merupakan perwujudan dari Visi STIKES 'Aisyiyah 

Yogyakarta yaitu menjadi STIKES terbaik di Indonesia tahun 2016. IW berkata 

bahwa tantangan ke depan makin kompetitif. Maka STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta 

perlu mengembangkan diri lagi tidak sekadar fokus pada pendidikan sejenis. 

Sehingga pada tahun 2016 ini STIKES 'Aisyiyah ingin berubah bentuk menjadi 

universitas. Klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi tersebut disusun 

berdasarkan 4 kriteria yaitu kualitas sumber daya manusia, kualitas manajemen, 

kualitas kegiatan kemahasiswaan, kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. 

(Sumber: Web SAY www.say.ac.id , 4/02/2016, 09:49) 
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Gambar 6.2. STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta (SAY) 

menjadi Perguruan Tinggi Terbaik 

 

(Sumber: www.say.id) 

6.6. Diskusi Hasil Penelitian 

Kemajuan teknologi dan pergerakan ekonomi global membuat perubahan 

tidak dapat dihindari dan dipisahkan dari kehidupan organisasi. Tetapi perubahan 

dapat ditanggulangi dengan adanya perubahan yang terencana di dalam suatu 

organisasi. Pengembangan organisasi dimaksudkan untuk menciptakan perubahan 

yang terencana untuk meningkatkan efektfitas organisasi dan kemampuan untuk 

berubah itu sendiri. Pengembangan organisasi biasanya diinisiasikan dan 

diimplementasikan oleh manajer dan seringkali dengan bantuan pihak luar atau 

praktisi pengembangan organisasi. Organisasi bisa menggunakan perubahan 

terencana tersbut untuk memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, merangkai 

ulang persepsi bersama, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan 

kinerja, dan untuk mempengaruhi perubahan di masa yang akan datang. 

Hasil temuan penelitian ini tentang pengembangan STIKES 'Aisyiyah 

sesuai dengan apa yang dijelaskam oleh Cummings dan Worley (2008: 163-164) di 



138 

 

mana aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan proses implementasi perubahan dan 

pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. Memotivasi perubahan: terdiri dari aktivitas menciptakan kesiapan organisasi 

terhadap perubahan serta menanggulangi resistensi terhadap perubahan. Dalam 

hal ini, IW terus berusaha untuk memotivasi bawahannya dengan bekerja 

sesuai pekerjaan yang telah diberikan dan memotivasi yaitu melalui 

implementasi dari enam nilai – nilai dasar STIKES agar selalu menjadi yang 

terbaik untuk dapat memajukan STIKES dan merealisasikan recana 

perwujudan Universitas 'Aisyiyah. 

2. Menciptakan visi: terdiri dari aktivitas pendeskripsian ideologi dan 

mengkonstruksikan masa depan yang diinginkan. Visi STIKES 'Aisyiyah 

Yogyakarta menjadi pendidikan tinggi kesehatan unggulan, sebagai realisasi 

strategis dari visi dan misi 'Aisyiyah, yang mampu menghasilkan lulusan 

profesional dan berakhlak mulia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, 

kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan. Diwujudkan dengan meraih posisi 

STIKES terbaik seindonesia dan menempati posisi ke 72 dalam bersaing 

dengan perguruan tinggi lain. 

3. Mengembangkan dukungan politik: aktivitas ini melibatkan proses seperti 

penilaian aktor-aktor yang berpengaruh pada perubahan, mengidentifikasi 

stakeholder kunci, dan mempengaruhi stakeholder. Dalam hal ini, IW selalu 

menerapkan prinsip the right man in the right place. Hal itu karena kontribusi 

yang bisa diberikan stakeholder (internal STIKES 'Aisyiyah) adalah dengan 

melaksanakan pekerjaan mereka secara optimal, dan hal itu hanya bisa 

dilakukan ketika para anggota organisasi memiliki ketrampilan dan 
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kemampuan di bidang kerjanya. Selain itu IW juga mengembangkan dukungan 

dari stakeholder eksternal seperti hubungan baik dengan Pimpinan Pusat 

'Aisyiyah sendiri, mahasiswa, dan kerjasama – kerjasama nasional maupun 

internasioanl STIKES. 

4. Mengelola transisi: terdiri dari perencanaan aktivitas, perencanaan komitmen, 

dan struktur manajemen. Dengan menjalankan Rencana Strategis (Rensra)  

STIKES 'Aisyiyah sendiri sesuai dengan SOP (Standard Operational 

Procedure) perusahaan. Selain itu dengan mencoba untuk mengembangkan diri 

untuk tidak hanya fokus terhadap pendidikan kesehatan saja, salah satunnya 

dengan perwujudan menuju Universitas yang kini sedang dalam proses. 

5. Momentum yang berkelanjutan: terdiri dari penyediaan aspek-aspek yang 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan perubahan, membangun dukungan 

bagi agen perubahan, mengembangkan kompentensi dan keterampilan baru, 

dan memperkuat perilaku baru. Di STIKES terdapat kajian – kajian Islami 

untuk para mahasiswa – mahasiswi dan para staf pengajar serta seluruh 

karyawan, selain itu dari sisi pengembangan SDM banyak kesempatan para 

pengajar untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi, disediakan pula 

banyak beasiswa dari pihak – pihak yang terkait kerjasama dengan STIKES 

'Aisyiyah. Sedangkan penyediaan kebutuhan dari aspek fisik dilakukan 

pengembangan berbagai fasilitas serta sarana dalam gedung baru yang masih 

berlangsung pembangunannya. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurdina (2015) dengan judul 

Perempuan Pelopor Pendidikan Islam Terpadu: Dedikasi, Prestasi, Pengabdian 
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Internasional BIAS Yogyakarta) ditemukan bahwa BIAS mengimplementasikan 

aktivitas perubahan dan pengembangan yaitu memotivasi perubahan dengan 

menekankan pada kebutuhan perubahan manajerial dan permintaan terhadap 

adanya profesionalitas, perancangan visi melalui formulasi tiga pijakan utama 

BIAS sebagai pedoman, pengembangan dukungan politik dengan melakukan 

kerjasama dengan institusi-instusi pemerintahan, mengelola perubahan dengan 

melakukan pembimbingan dan mengadakan acara-acara sosial. Sama halnya 

dengan STIKES 'Aisyiyah yang menerapkan itu semua tetapi dengan visi untuk 

menjadi pendidikan tinggi yang terbaik dan unggul, selain itu mengelola hubungan 

kerjasama dengan pihak – pihak baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


