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bahwa untuk memfokuskan aklivitas dan untuk mengetahui gambaran
perubahan kondisi Akaiiemi Frsroterapi Widya Husada yang akan ciicapai
dimasa depan, maka perlu merumuskan visi, misi, tuiuan dan sasaran
Akademi Fisioterapi Widya Husada;
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SWOT oleh tim Perumus yang telah dibahas dalam suatu workshop yang
<iiseienggarakan oieh seiuruh jajaran struktural ekademi Fisioterapi
Widya Husada bersama dengan stakeholder telah dihasilkan rurnusan visi,
misi, tujuan dan sasaran Akademi Fisioterapi;
hohrrro rrnfrrL, danat.'limrlnmqni rlan rlilerqnL,an nleh cplr,rrrh ioiqrqn

penyelenggara pendidikan di lingkungan Akademi Fisioterapi Widya
Husada, firaka periu <iituangkan dan ciiatur <iaiam Surat Keputusan
Direldur Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang;

I lndanu-[ indano Renrrhlik Inr-{onesia Nomor 12 Tahun ?01? tenlans
Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Republik In<ionesia i.iomor 4 tahun 2015 teniang
Standar Nasional Pendidikan,
Pennenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinosi'' "'--ac-,

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29AruA12A11 tentang
Alih tsina Akaderni Fisioterapi Widya iiusada Pmvinsi jarva Tengair
yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
Provinsi Jalva Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan
Menjadi Akademi Fisioterapi WidSra Husada Semarang Provinsi Jawa
Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada
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Pendidikan Nasional:

MEMUTUSKAN

Keputusan Dircktur AI(FIS Widia iliisada tei'riang Visi, l'iisi. Ti;;i;an dan
Sasaran AKFIS Widya Husada Semarang;

Visi Program Studi Diploma III Fisioterapi Widva Husada Semarang Tahun
2035 nrenjadi Program Studi yang Unggul di Bidang Terapi Latihan;

Misi Program Studi Diploma III Fisioterapi Widya Husada Semarang adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan vokasr yang mampu menghasilkan
fisioterapis unggul dibidang Terapi Latihan:

2. Melaksanakan penelitian berbasis Terapi Latihan serta
mengaplikasi kannya dalarl pendi di kan dan pelayanan klinis fisioterapi,

3. Melalisanakan pengabdian kepada masvarakat berbasis Terapi Latihan

Kedua



Ketiga

Keempai

Tujuan Pendidikan AKFIS Widya Husada Semarang adalah :

1. Menghasilakan tenaga terafis yang herwawasan luas, unggul, tarrgguh
mandiri, terampil dan siap bersaing di tingkat nasional;
Menghasilkan tenaga terafis yang memiliki komitmen keilmuan yanf
tinggi dan kompetensi akademik di bidang Terapi Latihan:
Menghasilkan tenaga terafis yang memilki kemampuan, meningkatkar
dan meugembangkan keilmuanya dibidang Terapi Latihan;
Menghasilkan tenaga terafis yang memiliki kemampuan dalas
menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan ilmunya pad;
masyarakat;
Mengemtrangkan dan menyebarluaskan iimu fisioterapi khususny;
Terapi Latihan serta mengupayakan penerapannya pada masyaraka
luas;

Sasaran AKFIS Widya Husada Semarang adalah:
1. Bidang Pemtrelajaran :

1. Kurikulum berbasis kompetensi dan integritas ilmu sesua
perkentbangan dan kelrutuhan;

2. Jumlah lulusan yang selesai tepat waktu sebanyak 987o;
3. Kuantitas dan kualitas doseir pengajar 809d inemiliki keahiian ,i,

bidang ilmu fisioterapi, ditunjukan dengan tingkat pendidikan stratz
dua (S2),

4. L,ulusan menguasai keilmuan fisicterapi yaxg mencakup mata kuliat
Terapi Latihan, Muskulokeletal, Neuromuskular, Biomekanik
Irrteguileii 'ian semua mata kuliah yarig i;erkaitan dengan erat dengar
ilmu fisioterapi dengai nilai A 80% dan rata-ratalPK rninimal3,35;

5. sebanyak 90-olo lulusan akan terserap dalam jangka waktu 4 bular
setelah lulusan:

6. Dosen memiliki kine{a dalam mengajar dan membirnbing minimun
nilai "B " beidasarkan peni laian mahasisr.=",a;

7. Tingkat kinerja dosen dan tenaga kependidikan minimal B}o/t
berdasarkan standar sistem penilaian kinerja yang berlaku di AKFIS
Widya Husada Semarang.

L Pemberian Soft skill bagi mahasiswa sebagai peserta, guna
meningkatkan keinampuan y?ng lebih dan siap pakai sebagai
ejawantahan dari KKNI;

2. Bidang Penelitian
1. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan

progrem studi cleh setiap dcsen minimal 1 delam setahun;
2. Menghasilkan artikel ilmiah i,ang dipublikasikan di jumal terakreditasi

minimai 1 (satu) rialam serahun setiap <iosen,
3. Melibatkan mahasisrva dalam penelitian dosen minimal 35o/o dari dari

mahasisrva yang menulis tugas akhir;
4. Melaksanak-an penelitian dan penerbitan lresil dari penelitian dose*

yang bekerjasama dengan lembaga Pusat Studi dan pengembangan

sebagai ejawantahan dari MOii yang dijaiin;

3. Bitlang Pengabdian Nlasyarakat
1. Dc'sen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten

dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat yang relevan dengan
program studi fi sioterapi ;

2. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam
kegiatan masyarakat;

Dengan ciiterbitkannya surat keputusan ini maka seiuruh aktifitas cli Akartemi
Fisioterapi widya Husada harus berpedoman pada visi. misi- tujuan dan
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Kelima Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya;
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