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KATA PENGANTAR 

 

Program Studi (PS) Strata 1 (S-1) Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya adalah program studi baru yang berkomitmen tinggi terhadap perbaikan 

kualitas pelayanan kesehatan, dengan menyiapkan bidan yang berkualitas melalui 

peningkatan jenjang pendidikan Kebidanan. Hal ini sangat penting dan relevan dengan 

program pembangunan Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan. Sehingga 

menuntut perencanaan strategis yang dapat diproyeksikan melalui program kerja yang 

tersusun dengan target dan indikator pencapaian yang terukur. 

Rencana Strategis Program Studi S1 Kebidanan merupakan turunan dari Rencana 

Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 2014 – 2017. Rencana Strategis ini 

disusun berdasarkan visi universitas yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen 

bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan 

potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan 

perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang sedang dan akan 

berlangsung. 

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan program studi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

ke depan. Program Studi S1 Kebidanan sebagai program studi yang masih tergolong baru, 

tentu saja masih dalam banyak ditemui kekurangan dalam perencanaan strategisnya, 

sehingga masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan rencana 

strategis Program Studi S1 Kebidanan.  

 

 

Malang,  8 Mei 2014 

Ketua Program Studi, 

 

Ttd 

 

dr. M. Nooryanto, Sp.OG(K) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Sejarah Perkembangan Program Studi S1 Kebidanan FKUB 

Program Studi S1 Kebidanan adalah program studi yang bernaung dibawah 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan memulai program pendidikan pada tahun 

2009/2010. Pembukaan program studi ini didasarkan atas analisis kebutuhan tenaga 

bidan professional.  Yang mana sebelumnya dasar pendidikan bidan adalah pendidikan 

vokasi (Diploma III) sehingga bidan yang dihasilkan bersifat tenaga terampil (trained 

labour) daripada sebagai competent professional. Sistem Kesehatan Nasional 2009 juga 

mengisyaratkan perlunya pengembangan SDM kesehatan sesuai kebutuhan baik kualitatif 

maupun kuantitatif.  Menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2008 Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya membentuk kelompok Kerja (POKJA) dalam rangka persiapan 

pembukaan Program Studi S1 Kebidanan FKUB. 

Kejadian penting yang dialami Program Studi S1 Kebidanan dan dapat dijadikan 

tonggak sejarah (milestone) adalah sebagai berikut: 

Tanggal Kejadian Penting 

28 - 30 April 2009 
Rangkaian pertemuan POKJA yang Menghasilkan: 
1. Jenjang Kebidanan  
2. Perumusan  kompetensi Bidan D3 dan S1 

29 – 31 Mei 2009 
Rangkaian pertemuan POKJA yang Menghasilkan: 
1. Penggolongan elemen kompetensi bidan 
2. Kurikulum Pendidikan S1 Kebidanan 

1 Juli 2009 
Pembukaan Program S1 Kebidanan oleh Rektor Universitas 
Brawijaya 

14 Februari 2013 
Program Studi S1 Kebidanan Mendapatkan Akreditasi B oleh 
BAN-PT 

September 2013 Program Studi S1 Profesi Bidan mulai dijalankan 

 

1.2.  Perkembangan Strategis 

Era Globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semain 

bergesernya perekonomian dunia pada ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan 

tuntutan masyarakat akan pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi kebidanan. 

Melihat kondidi Dengan adanya Millineum Development Goals 2015 tuntutan kuantitas 

dan kualitas tenaga pelayanan kesehatan termasuk Bidan akan menjadi sangat tinggi. 

Dimana Millineum Goals-Targets 2015 dari WHO memproyeksikan target penekanan 
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angka kematian ibu 102/100.000 kelahiran hidup dan proyeksi  Angka Kematian Bayi 

15/1000 Kelahiran Hidup. Sedangkan kondisi yang ada di Indonesia, menurut  Indonesian 

Demographic and Health Survey 2007, angka kematian ibu masih sangat tinggi 

(228/100.000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Bayi 34/1000 kelahiran hidup. Kondisi 

ini merupakan suatu kesenjangan yang sangat besar yang hampir tidak mungkin diatasi 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  

Globalisasi menunjukkan bahwa batas antar negara semakin tipis, pertukaran 

tenaga kerja, produk serta informasi yang sangat cepat yang mendorong setiap Negara 

harus semakin kompetitif dalam merebut pasar dunia.  Kemenkes sebagai pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang, memepunyai visi “Masyarakat sehat yang mandiri dan 

berkeadilan”, menjadi salah satu acuan dalam merumuskan kkompetensi lulusan. 

Kebijakkan WHO yang merencanakan keselamatan pasien sebagai program yang harus 

dilaksanakan di bidang kesehatan. Saat ini peningkatan mutu tenaga kesehatan menjadi 

perhatian dari berbagai pihak, yang tampak sebagai kebijakkan nasional. Salah satu dari 4 

isu pokok bidang kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis 

did aerah terpencil. Berdasarkan data dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan 

Indonesia, tedapat lulusan bidan sebanyak 250.000 orang yang masih banyak 

terakumulasi di Pulau jawa. Sehingga di banyak kepulauan yang lain kebutuhan akan 

tenaga bidan belum terpenuhi. Selain itu institusi yang mencetak lulusan bidan jumlahnya 

sangat banyak, ada sekitar 700 instansi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 

meskipun mayoritas mencetak lulusan diploma bidan (DIII) sedangkan untuk pendidikan 

profesi Bidan baru ada 3 institusi, di Universitas Brawijaya Malang, Universitas Airlangga 

Surabaya dan Universitas Andalas padang. 

Menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya penjaminan dan peningkatan 

kualitas lulusan bidan, yaitu melalui beberapa upaya: pengembangan dan inovasi 

kurikulum berbasis ilmu dan permasalahan, pengembangan pendidikan kebidanan 

berbasis system, untuk dapat meningkatkan kinerja dan mampu mengadaptasi 

kompetensi utama bidan serta memiliki keluasan wawasan pengetahuan.  
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BAB II  

ANALISIS SITUASI 

 

Landasan Filosofis 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan tinggi, Program Studi S1 

Kebidanan FKUB berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi 

negara, Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang atau peraturan yang berlaku 

serta menjadikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya “memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

 

Landasan Institusional Tiga Pilar Pendidikan Nasional, yaitu  

 Pilar I   : Pemerataan dan Perluasan Akses,  

 Pilar II : Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, 

 Pilar III: Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik  

Merupakan landasan institusional yang dituangkan dalam pada Visi, Misi, Nilai dan 

Tujuan Program Studi Pendidikan S1 Bidan FKUB sebagai berikut: 

 

2.1 Visi, Misi, Nilai dan Tujuan Strategis Periode 2009-2013 

Visi 

Menjadi  Institusi Pendidikan   Bidan yang terkemuka  bertaraf  nasional dan  

internasional. 

 

Misi  

1. Merintis pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kebidanan terkini yang bermutu. 

2. Membangkitkan kekuatan moral dan  kesadaran tentang keberadaan penciptaan alam 

oleh Tuhan YME dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 

3. Menyelenggarakan pendidikan yang memiliki kemampuan akademik dan  profesional 

berbasis metode pembelajaran modern berdasarkan moral dan etik. 

4. Mengembangkan jejaring lintas program dan sektoral untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di bidang pelayanan kebidanan di tingkat nasional dan internasional. 
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Nilai 

Seluruh civitas akademika terlibat dalam penyelenggaraan Program Studi dengan 

memegang teguh nilai-nilai : 

 Responsif 

 Efektif dan Efisien 

 Suportif 

 Inovatif 

 Komitmen 

 

Tujuan 

Visi/Misi Program Studi S1 Kebidanan dijabarkan ke dalam sejumlah tujuan yang jelas, 

dapat diamati dan diukur. Tujuan yang dimaksud adalah: 

1. Melaksanakan pendidikan S1 bidan terkini dan bermutu yang bertaraf nasional dan 

Internasional. 

2. Melakukan penelitian ilmiah dasar dan terapan untuk mengembangkan IPTEK 

kebidanan, dan menerapkan hasil penelitian yang inovatif dalam praktik  kebidanan. 

3. Menerapkan evidence based dalam praktik kebidanan sesuai dengan etik, hukum, dan 

sosial budaya.  

4. Mampu berkompetisi dalam bidang kebidanan pada tingkat Nasional dan 

Internasional. 

5. Menjadi pemrakarsa dalam menyelesaikan masalah kesehatan ibu dan anak di 

masyarakat. 

6. Mengembangkan jejaring lintas program dan sektoral untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di bidang pelayanan kebidanan nasional dan internasional. 

7. Mencetak lulusan dengan kemampuan  entrepreneur yang berdaya saing nasional dan 

internasional. 

 

2.2 Pencapaian Rencana Strategis 2009-2013 

2.2.1 Bidang Akademik 

Bidang Akademik dalam RENSTRA merupakan penerjemahan dari tri dharma 

perguruan tinggi yang terdiri dari sub bidang pendidikan, sub bbidang penelitian, dan sub 

bidang pengbdian masyarakat. 
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2.2.1.1 Sub Bidang Pendidikan 

1. Penyelenggaraan pendidikan yang mengaju pada kurikulum nasional hingga saat ini 

masih belum dapat dilaksanakan, dikarenakan kurikulum nasional pendidikan sarjana 

dan profesi bidan masih dalam proses penyusunan oleh AIPKIND dan IBI Pusat. 

2. Unit jaminan mutu belum secara continue melakukan evaluasi maupun meta evaluasi 

terhadap kurikulum dan proses pembelajaran. 

3. Sudah dilakukan pengembangan kurikulum yang mulai berorientasi pada kurikulum 

internasional dan need assessment dari stake holder. 

4. Telah disusun manual prosedur, instruksi kerja dan standart operating procedure yang 

terkait dengan proses akademik serta penjaminan mutu akademik. 

5. Telah dilakukan evaluasi oleh unit independent yaitu BANPT tahun 2012, dengan hasil 

akreditasi B untuk pendidikan tahap akademik. 

6. Dalam upaya meningkatkan ragam metode pembelajaran, juga untuk memberikan 

pengalaman belajar secara nyata pada mahasiswa telah dilakukan  Pre Midwifery 

Intership. 

7. Meningkatkan daya tampung, dimana dalam 3 tahun terakhir, sejak 2012, 2013, 2014, 

program studi membuka 2 kelas setiap angkatan, dengan jumlah mahasiswa sampai 

dengan 100 orang. 

8. Program alih jenjang masih belum dapat direalisasikan dengan kendala pada jumlah 

dosen yang kurang memadai serta adanya kebijakkan baru, yaitu standar nasional 

pendidikan Tinggi Tahun 2014, yang tidak mendukung pembukaan program alih 

jenjang. 

9. Ruang belajar dari segi jumlah masih tidak sesuai dengan harapan, masih banyak 

kebutuhan kelas diskusi untuk memfasilitasi small group discussion, yang belum 

banyak penambahan ruang diskusi hingga saat ini. 

10. Peralatan praktikum dengan resource sharing banyak menimbulkan kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran, terutama untuk pembelajaran clinical labskill, seringnya 

beberapa prodi di lingkungan fakultas kedokteran melakukan labskill secara 

bersamaan, sehingga ketersediaan alat kurang. 

2.2.1.2 Sub Bidang Penelitian 

1. Rasio jumlah penelitian dan jumlah dosen menunjukan trend yang menetap rendah, 

sebagian besar penelitian dilakukan secara mandiri dan tidak menggunakan dana 

yang sudah difasilitasi oleh UPP FKUB. Kewajiban penelitian berdasarkan EKD 

(evaluasi Kinerja dosen) yang mengharuskan dosen melakukan penelitian 1 
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riset/dosen pertahun, belum dapat dipenuhi oleh sebagian besar dosen di program 

Studi S1 kebidanan.  

2. Pohon penelitian yang ada di fakultas kedokteran universitas brawijaya, belum secara 

sepenuhnya dapat mewadahi semua penelitian keilmuan kebidanan, sehingga ada 

kendala bagi dosen dalam pengembangan penelitiannya serta penggunaan 

kesempatan riset bersaing dan bantuan dana penelitian. 

2.2.1.3 Sub Bidang Pengabdian Masyarakat 

1. Kegiatan pengabdian masyarakat sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam 

program studi, rerata kegiatan pada 5 tahun terakhir sebanyak 7 kegiatan/ tahun. 

2. Sudah ada pengabdian masyarakat yang didanai oleh DIKTI 

 

2.2.2 Bidang organisasi dan Manajemen 

a. Struktur organisasi yang telah disusun belum secara keseluruhan dapat mewadahi 

proses bisnis yang dijalankan di program studi, masih terdapat sub bagian yang tidak 

banyak berfungsi serta perlu adanya penambahan bagian-bagian lain untuk dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja di program Studi kebidanan. 

b. Belum adanya manual prosedur yang spesifik, yang dapat mengatur fungsi leadership 

dan managemen yang baik di dalam program studi. 

c. Tidak adanya program kerja dalam 2 tahun terakhir membuat kinerja program studi 

tidak memiliki target dan capaian yang jelas. 

d. Tidak adanya evaluasi tahunan dari program kerja yang telah dilaksanakan dalam 

setiap tahunnya, sehingga upaya perbaikan dan pengembangan sangat sulit 

dilakukan. 

e. Dalam perencanaan program dan anggaran belum dilaksanakan secara terpadu oleh 

semua unit terkait dalam struktur organisasi prodi S1 kebidanan. 

f. Belum adanya perencanaan yang pasti dari studi lanjut dosen sehingga, mulai tahun 

2013 hampir sebagian besar dosen melaksanakan studi lanjut, sehingga dosen yang 

menjalankan proses bisnis program studi jumlahnya sangat kurang. Selain itu juga 

kurang berkembangnya dan bervariasinya universitas tujuan belajar dosen. Hingga 

saat ini belum ada dosen yang belajar diluar negeri. Serta masih perlu dikaji kembali 

apakah kompetensi, tingkat pendidikan dan kemampuan yang dikuasi sudah sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan di program studi. 

g. Jumlah dosen yang ada masih sangat jauh dari standart yang telah ditetapkan 

berdasarkan boring akreditasi LAMPT-Kes maupun BAN-PT. 
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h. Menyediaan saluran internet dan fasilitas hardware yang sudah abnyak dilingkungan 

FKUB, sangat membantu mahasiswa dalam belajar. 

i. System administrasi akademik (SIAKAD) berbasis teknologi dan informasi telah 

difungsikan dengan baik di program studi. 

j. Manual procedure, instruksi kerja dan Standart operating prosedur yang telah dibuat, 

belum dijalankan secara konsisten oleh semua civitas akadamika di lingkungan 

program studi S1 kebidanan. 

k. Program pengembangan penalaran mahasiswa telah mencapai prestasi di tingkat UB, 

Nasional juga internasional. Namun dalam segi jumlah, masih sangat jauh dari jumlah 

total mahasiswa yang ada. 

l. Pengembangan jejaring kerjasama internasional belum dapat dicapai sesuai dengan 

target yang diharapkan. 

 

2.2.3 SWOT/BALANCED SCORE CARD 

 Analisis situasi yang dilakukan secara internal oleh Program Studi S1 Bidan 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya bertujuan untu kmendeskripsikan gambaran 

keberadaan / kualitas institusi program studi saat ini (existing condition). Dalam konteks 

perencanaan strategis, hal tersebut sekaligus merupakan analisis kesenjangan antara 

keadaan saat ini dengan gambaran masa depan yang diinginkan.  

 

2.2.4 Kekuatan dan Kelemahan Institusi 

Kekuatan Kelemahan 

Keberadaan program studi profesi bidan 
yang masih sangat sedikit dalam lingkup 
nasional. 

Belum terstandarisasi secara nasional 
kurikulum baik pada tahap akademik 
dan profesi serta belum tersusunnya 
UKBI untuk pendidikan profesi bidan. 

Rasio peminatan di program studi profesi 
bidan yang masih sangat tinggi. 

Standart  input dan kapasitas 
penerimaan di luar kewenangan 
fakultas dan program studi, kondisi ini 
menimbulkan ketidak sesuaian antara 
standart input dan kapasitas 
penerimaan dan pengelolaan. 

Kurikulum yang dilaksanakan berdasarkan 
sistem blok kompetensi 

Kurikulum dengan disain blok sering 
berubah ubah, belum konsisten. Dan sulit 
dalam mengakomodasi bagi mahasiswa 
alih jenis. 

Dukungan sarana dan prasarana yang 
tersedia di lingkungan Fakultas Kedokteran 
Universitas Brawijaya, yang meliputi dosen 
berkualifikasi pascasarjana dan luasnya 
jejaring wahana belajar. 

Banyaknya program studi memberikan 
dampak dalam kesulitan pembagian 
sarana dan prasarana belajar, terutama 
dalam pembelajaran skil laboratorium. 

Dari sisi kuantitas dengan memperhatikan Meskipun sudah memenuhi, dikarenakan 
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syarat program studi dan rasio dosen, 
jumlah dosen sudah memenuhi. 
 
 
Dari sisi kualitas semua dosen sudah 
memiliki latar belakang pendidikan bidan 
dan mendapatkan pelatihan PEKERTI 

banyak dosen yang melaksanakan studi 
lanjut sehingga dalam operasional prodi, 
rasio menjadi tidak sesuai standart. 

 
Tidak semua dosen memilik pengalaman 
pembelajaran klinik dan kemampuan skill 
yang baik. 
Tidak keseluruhan dosen memiliki 
kompetensi pendidikan S2 yang sesuai 
dengan kompetensi bidan. 
Belum semua dosen berstatus dosen pns 
atau dosen tetap non PNS, masih ada 
dosen yang berstatus dosen kontrak 
fakultas. 
Home based dosen tidak keseluruhan 
berada di program studi profesi bidan 
FKUB, namun masih bersatus aktif pada 
home base institusi lama. 
PEKERTI yang diselenggarakan 
universitas kurang mengakomodasi untuk 
desain kurikulum yang mengggunakan 
Kurikulum berbasis kompetensi. 

Banyaknya dukungan hibah bersaing, 
Iptekdok dan HPEQ dalam pendanaan 
penelitian dan publikasi. 

Belum ada dosen dari program studi 
kebidanan yang menggunakan hibah 
tersebut. 

Sudah adanya agenda pohon penelitian Pohon penelitian masih didominasi oleh 
biomolekuler dan kurang mengakomodasi 
kompetensi bidan. 

Pengabdian masyarakat sudah terprogram 
dan disertai dengan penyediaan anggaran 

Penyerapan anggran belum merata dan 
pendanaan yang tersedia masih rendah 

Sudah ada dokumen struktur organisasi 
dengan tupoksi dan dokumen sisitem 
penjaminan mutu di program studi serta 
adanya unit jaminan mutu yang menjamin 
sistem penjaminan mutu internal program 
studi. 
 
Pelaksanaan audit internal sudah 
terselenggara dengan rutin yang difasilitasi 
oleh universitas 

Masih adanya inkonsistensi struktur dan 
tupoksi dari struktur yang ada 
dikarenakan, sustainsibilitas SDM yang 
sangat rendah, sehingga sering terjadi 
pergantian, minimnya sumberdaya yang 
aktif sehingga banyak SDM yang 
merangkap beberapa posisi dan fungsi. 
Kelemahan dalam implentasi dan 
monitoring evaluasi setiap umpan balik 
dan klarifikasi. 

Dokumen SOP penjaminan mutu dan 
proses bisnis sudah tersusun dengan baik 

Implementasi yang rendah dari SOP atau 
manual prosedur yang ada serta tidak 
adanya evaluasi. 

Tingginya staf pendidik yang tugas belajar 
baik di starata S2 maupun S3. 

Dengan tingginya staf yang tugas belajar, 
staf pendidik yang melaksanakan proses 
bisnis prodi menjadi berkurang. 
Belum adanya program pengembangan 
staf baik jumlah maupun kualitasnya 
(carrier deveopment pathway) dan 
penempatan staf kependidikan yang 
tepat. 

Akases informasi melalui interent sudah Penggunaan IT belum optimal, belum 
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tersedia di semua area pendidikan  digunakan sebagai media informasi bagi 
seluruh proses pendidikan dan bisnis 
internal, serta masih sering terganggunya 
pemanfaatan internet karena traficnya 
kurang besar. 

Organisasi kelembagaan mahasiswa telah 
berjalan dengan aktif 

Mahasiswa yang berperan aktif dalam 
kegiatan organisasi masih terbatas 

Mahasiswa telah mendapatkan prestasi 
secara nasional dan internasional baik pada 
bidang akademik maupun non akademik 

Prestasi belum merata pada semua 
angkatan, dan belum optimal 
dibandingkan jumlah mahasiswa. 

Adanya S2 kebidanan di FKUB yang 
memberikan kesempatan untuk studi lanjut 
baik bagi dosen maupun lulusan. 

Tingginya dosen yang studi lanjut pada 
program studi yang sama, mengurangi 
pemenuhan kebutuhan pemerataan 
kompetensi bagi program studi terutama 
dalam pengembangan divisi dan 
kelompok kompetensi. 

 

2.2.5 Peluang dan Ancaman Institusi 

Tantangan Peluang 

AFTA dan MRA (2015) membuka peluang 
persaingan lobal sehingga meningkatkan 
tingkat kompetisi pada skala global bahkan 
lokal. 

Peluang hibah pengembangan program 
(manajemen dan kurikulum), penelitian 
dan pengabdian masyarakat untuk 
menunjang AFTA 

Penetapan KKNI, semakin menuntut 
kesesuaian antara output dengan standart 
kualifikasi nasional dan kebutuhan kerja. 

Kebutuhan Nakes nasional untuk PTT 
bidan masih sangat tinggi. 
Adanya kerjasama dengan IBI dan 
AIPKIND pusat memberikan kemudahan  
dan peluang bagi pengembangan 
program dan kebutuhan lulusan. 

Akan dibukanya pendidikan D4 profesi 
bidan pada lingkungan Kemenkes 

Kemenkes memberikan proporsi dalam 
kebutuhan tenaga bidan pada setiap 
tingkat pelayanan. 

Peningkatan nilai kelulusan menuju standar 
internasional dan sudah ada uji kompetensi 
nasional yang akan dikembangkan 

Prodi studi profesi Bidan memiliki 
pengalaman perumusan instrumen uji 
kompetensi nasional bidan level DIII 
dan menjadi salah satu pusat uji coba 
uji kompetensi. 

Tuntutan penerapan manajemen 
keselamatan pasien (WHO, UU Rumah 
Sakit, PP Keselamatan Pasien, Standart 
akreditasi internasional) di institusi tempat 
kerja dan praktek pribadi menjadi 
tantangan syarat kualifikasi lulusan. 

Kesesuaian agenda penelitian nasional 
dengan bidang ilmu program studi 

Kebijakkan dan kriteris seleksi mahasiswa 
tidak sepenuhnya ditetapkan di Program 
studi 

Status BLU dapat menempatkan PS 
menjadi bagian dari penerimaan 
mahasiswa baru. 

Intepretasi UU PT tahun 2012 tentang 
pendidikan profesi (sesudah sarjana) 
diartikan pemisahan pendidikan profesi 
menjadi dua PS ( PS Akademik dan profesi) 
tersebut pada SK rektor. 

Penguatan organisasi PS: UU PT, 
standart akreditasi, PDPT 
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Mekanisme evaluasi program studi secara 
online melalui EPSBED/PDPT  

Peluang pengembangan PS tinggi (UU 
PT 2012) 

 

2.3 Posisi Strategis Organisasi 

Analisis posisi startegis fakultas dilakukan dengan berdasarkan  pada kekuatan, 

kelemahan, tantangan dan peluang institusi. Skoring dan pembobotan dilakukan di 

masing-masing temuan dengan memperhatikan kontribusi dan pengaruhnya pada 

organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.1 Posisi Program Studi S1 Kebidanan berdasarkan analisis SWOT 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa posisi program studi kebidanan saat ini 

terletak pada posisi konservatif atau dalam keadaan pemeliharaan untuk mempersiapkan 

diri menyongsong tantangan masa depan. Evaluasi dan perbaikan mutu internal perlu 

ditingkatkan agar mampu menghadapi tangtangan dan mempergunakan peluang dengan 

baik. Harapan dalam akreditasi mendatang predikat A sudah dapat dicapai oleh program 

studi kebidanan. 

 

PS S1 KEBIDANAN 
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BAB III 

RENCANA STRATEGIS 2014-2018 

 

Perencanaan strategis mempunyai fungsi memberikan arah dan strategi bagi organisasi 

dalam mengelola kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi dinamika lingkungan 

eksternal. Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan bersifat dinamis, 

berawal dari strategi direction (Visi, Misi dan Nilai organisasi), adaptive strategic  (grand 

strategic dan strategic objective), operational strategic (strategic initiative) yang 

diterjemahkan pada tingkat fakultas, Program Studi, Unit Penunjang dan individu. 

 

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI 
 

Visi 

Menjadi  Institusi Pendidikan   Bidan yang terkemuka  bertaraf  nasional dan  

internasional. 

 

Misi  

1. Merintis pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

kebidanan terkini yang bermutu. 

2. Membangkitkan kekuatan moral dan  kesadaran tentang keberadaan penciptaan alam 

oleh Tuhan YME dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 

3. Menyelenggarakan pendidikan yang memiliki kemampuan akademik dan  profesional 

berbasis metode pembelajaran modern berdasarkan moral dan etik. 

4. Mengembangkan jejaring lintas program dan sektoral untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di bidang pelayanan kebidanan di tingkat nasional dan internasional. 

 

Nilai 

Seluruh civitas akademika terlibat dalam penyelenggaraan Program Studi dengan 

memegang teguh nilai-nilai : 

Futuristik 

 Mengandung  makna mampu mengembangkan inovasi yang terkini dan menjadi 

leading dalam pengembangan keilmuan dan teknologi kedokteran, kesehatan, 

manajemen kesehatan dan kesehatan masyarakat. 

 Responsive dan predictive dalam membaca perkembangan lingkungan juga menjadi 

kunci keberhasilan organisasi. 
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Komitmen dan Kebersamaan 

 Komitmen mengandung unsur perhatian, dukungan (suportif) 

 Kebersamaan menggambarkan penghargaan pada setiap potensi ndividu sekaligus 

kesadaran bahwa keberhasilan organisasi hanya dapat dicapai dengan sinergi 

kebersamaan. 

Unggul 

 Unggul memberikan makna bahwa organisasi harus mampu mengembangkan 

keunggulan setiap individu. 

 Keunggulan juga berorintasi pada hasil upaya institusi yang harus mampu 

membangun tidak hanya keunggulan institusi tetapi juga kebanggaan bangsa. 

 Keunggulan dalam hasil juga harus dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. 

Berdedikasi dan berjiwa Enterpreneur 

 Jiwa enterprenuer mengandung unsur inovatif dan produktif untuk mewujudkan FKUB 

sebagai enterpreuner university melalui pengembangn  penelitian, pendidikan dan 

pengabdian masyarakat. 

 Dedikasi menunjukkan  tanggung jawab yang kuat, pengabdian setiap individu dalam 

menjalankan pekerjaan dan kepercayaan yang diberikan dan memberikan pelayanan. 

 

3.2 ISU STRATEGIS  

  Pengembangan grand strategi organisasi untuk mencapai visi, misi organisasi 

harus memperhatikan isu strategis berdasarkan analisa lingkungan eksternal.  Beberapa 

isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan tinggi kebidanan mempunyai tanggung jawab social dalam menjamin 

akses pendidikan, keadilan dalam akses pendidikan, dampak keberadaan institusi 

terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak di masyarakat. 

2. Meningkatnya kompetensi global perlu diantisipasi dengan peningkatan daya saing 

lulusan dan kualitas dosen. 

3. Tuntutan peran dan pengembangan program studi sebagai pencerminan dari 

pelayanan akademik serta tolak ukur kinerja penyelenggara pendidikan melalui 

akreditasi BAN-PT dan LAM –PTKes. 

4. Tuntutan level Kerangka kualifikasi Nasional pada semua tenaga profesi kesehatan 

termasuk tenaga bidan. 

5. Kebijakkan SJSN yang diluncurkan untuk memperkuat system rujukan dan efisiensi 

pembiayaan kesehatan. 
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3.3 SASARAN DAN PETA STRATEGIS ORGANISASI 

3.3.1 Grand Strategi 

1. Meningkatkan kapabilitas dan daya saing institusi sehingga mampu bersaing di 

tingkat nasional dan internasional. 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan, penelitian, publikasi serta 

pengabdian masyarakat yang menjamin keselamatan pasien di bidang kebidanan. 

3. Meningkatkan kemampuan enterpreunership dan manjerial organisasi dan lulusan 

sehingga mampu bersaing dan bermanfaat bagi pengambngan ilmu, teknologi dan 

kemanusiaan. 

4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pelayanan pendidikan, kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kompetensi global. 

6. Menerapkan system penjaminan mutu, tata kelola akademik berbasis good 

university governance serta pelayanan prima sebagai bagian integral system 

manajemen dan budaya organisasi untuk menjamin peningkatan mutu 

berkelanjutan. 

7. Melakukan penataan organisasi untuk mendorong kemandirian pengelolaan 

program studi dan pengembangan sumberdaya. 

8. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar dan 

kependidikan melalui pengembangan system carier development path yang 

komprehensif didukung system manajemen kinerja. 

9. Meningkatkan evaluasi kinerja sumberdaya manusia dalam program studi secara 

berkala dan komprehensif. 

10. Membangun system informasi untuk menunjang kinerja baik dalam proses dan 

evaluasi pelayanan pendidikan serta informasi yang dapat meningkatkan 

kepercayaan mahasiswa dan amsyarakat terhadap program studi. 

11. Membangun budaya kerjasama dan kekeluargaan intern dan sumberdaya manusia 

yang ada di lingkungan program studi. 
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3.3.2 Peta Strategis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta Strategis Program Studi S1 Kebidanan FKUB 
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3.4 TUJUAN STRATEGIS DI MASING-MASING BIDANG 

 Grand strategis yang telah dirumuskan selanjutnya diterjemahkan menjadi tujuan 

strategis yang lebih terukur pada setiap bidang sebagai dasar dalam pengembangan 

program kerja. 

3.4.1 Bidang Akademik 

 Bidang akademik merupakan core pelayanan dalam program studi yang terdiri dari 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk Corporate 

Social Responsibility.  Sasaran strategis dalam bidang akademik meliputi: 

 Sasaran 1: Meningkatkan kualitas lulusan, penelitian serta pengabdian masyarakat 

yang menjamin keselamatan pasien di bidang kebidanan, manajemen kesehatan  dan 

socio medicine sehingga mempunyai daya saing nasional. 

 Sasaran2: Meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat.  

 Sasaran 3: Meningkatkan kemampuan enterpreunership dan manajerial organisasi dan 

lulusan sehingga mampu bersaing dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, 

teknologi dan kemanusiaan. 

 Sasaran 4: Meningkatkan perluasan dan pemerataan akases pelayanan pendidikan, 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

 Sasaran tersebut diuraikan menjadi tujuan strategis di masing-masing bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

3.4.1.1 Sub Bidang Pendidikan 

a. Meningkatkan kesesuaian antara kualitas output lulusan di setiap tahap pendidikan 

dengan kompetensi (kebutuhan pengguna) pada tingkat nasional dan internasional. 

b. Meningkatkan kemampuan enterpreunership lulusan dan manajemen 

enterpreunership kesehatan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. 

c. Menjamin kemampuan praktek manajemen keselamatan pasien lulusan pada tingkat 

individu atau organisasi. 

d. Meningkatkan prosentase lulusan dengan masa studi tepat waktu 

e. Meningkatkan ketepatan dokumentasi dan implementasi system penjaminann mutu 

berkelanjutan dalam proses pembelajaran 

f. Meningkatkan kapabiitas kepengajaran, pembimbingan dan penulisan pada dosen dan 

penasehat akademik. 

g. Meningkatkan jumlah dan jangkauan beasiswa mahasiswa dalam proses pendidikan. 
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h. Meningkatkan kemampuan dosen dalam merancang pembelajaran dan pembuatan 

modul, serta bahan ajar. 

i. Meningkatkan system evaluasi online pada pengajar dan proses pembelajaran dalam 

program studi. 

3.4.1.2 Sub Bidang Penelitian Dan Karya Ilmiah 

a. Meningkatkan jumlah penelitian dalam bidang kebidanan 

b. Meningkatkan jumlah publikasi dan karya ilmiah di kawasan nasional dan internasional 

c. Menumbuhkan atmosfer akademik baik dalam kegiatan pendidikan maupun kegiatan 

ilmiah yang mampu menjadikan pembudayaan dalam institusi. 

3.4.1.3 Sub bidang pengabdian masyarakat 

a. Meningkatkan kualitas output kegiatan pemberdayaan masyarakat disetiap bidang. 

b. Meningkatkan jumlah dan jangkauan kegiatan pemberdayaan masyarakat disetiap 

bidang. 

c. Meningkatkan dokumentasi dan publikasi kegiatan pengabdian masyarakat. 

 

3.4.2 Bidang organisasi dan Manajemen 

3.4.3 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan) 

3.4.4 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

3.4.5 Bidang Kerjasama Nasional dan Internasional 

3.4.6 Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan yang : a) berbasis evidence 

dan competency (KBK) b) mempromosikan “ progressive nature of education “  

dan “ life-long learning” ; Penjaminan kualitas lulusan sebagai praktisi yang 

berkompeten dan mampu mengembangkan pelayanan berkualitas dan aktif 

memajukan kesehatan ibu dan anak serta masyarakat yang dilayaninya sebagai : 

Midwifery Care Providers, Manager, Decision Makers, Communicators, dan 

Community Leaders . 

3.4.6.1 Mutu Manajemen , melalui : 

a. Pengembangan Kepemimpinan ( Leadership ) dalam institusi program studi; 

b. Pengembangan Relevansi Pendidikan; 

c. Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Institusi Program Studi; 

d. Pengembangan Manajemen Internal; 

e. Pengembangan sustainabilitas institusi; dan  

f. Pengembangan efisiensi dan produktivitas program studi. 

g. Pengembangan Sistim Informasi dan manajemen untuk memenuhi standar Mutu ISO. 
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3.4.6.2 Mutu Sumberdaya manusia, melalui : 

a. Pengembangan Kualitas dan Kuantitas SDM diseluruh unit kerja dengan pola 

pengembangan karir yang jelas; 

b. Pengembangan kualifikasi kependidikan untuk sertifikasi dosen; 

c. Pengembangan keterampilan berbahasa asing dan pemahaman culutral diversity 

sebagai tenaga pengajar internasional; 

d. Pengembangan keilmuan dan keterampilan manajerial  manajemen Program Studi; 

3.4.6.3 Kerjasama di Bidang Pendidikan Kebidanan, melalui rintisan 

benchmark, twinning program, dan sister university di dalam dan luar 

negeri. 
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BAB IV  

KEBIJAKAN DASAR DAN RENCANA PROGRAM 
 

1. KEBIJAKAN DASAR 

Penyusunan Rencana Program dalam RENSTRA 20014-2018 berlandaskan upaya 

menjadikan Program Studi S1 Kebidanan menjadi institusi Kebidanan yang terkemuka 

baik nasional maupun internasional melalui peningkatan mutu pendidikan yaitu 

mengembangkan kurikulum sesuai standar internasional.   Kebijakan dasar tersebut yang 

mendasari setiap strategi dalam melaksanakan kebijakan program studi melalui Program 

dan Kegiatannya di : 

a. Bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni 

b. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

c. Bidang organisasi dan tata kelola, manajemen dan kerjasama 

 

2. RENCANA PROGRAM 

Program Studi S1 Kebidanan sebagai bagian dari Fakultas Kedokteran serta 

Universitas Brawijaya memiliki tahapan sasaran pengembangan yang disesuaikan dengan 

rencana pengembangan UB. Namun menyesuaikan dengan kondisi PS S1 Kebidanan yang 

merupakan program studi yang baru berdiri pada tahun 2008. Tahapan sasaran 

pengembangan adalah sebagai berikut: 

1. 2008-2013 pencapaian daya saing Nasional. 

2. 2014-2018 pemantapan daya saing Nasional 

3. 2019-2023 pencapaian daya saing ASEAN 

4. 2024-2028 pencapaian daya saing Asia. 

Sasaran yang yang ingin dicapai PS S1 Kebidanan dalam pemantapan daya saing 

nasional dan pencapaian daya saing ASEAN dibagi dalam 3 kelompok utama: 

2.1 Sasaran Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan Alumni 

a. Terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu dan memenuhi standart mutu 

UB dan standart mutu pendidikan tinggi. 

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM 

c. Terwujudnya kegiatan kemahasiswaan yang bermutu yang mengedepankan aspek 

spiritual, kepribadian luhur, kecerdasan dan akhlak mulia untuk mendukung 

pencapaian kompetensi lulusan yang diinginkan serta meningkatkan daya saing 

tingkat nasional maupun internasional. 
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d. Meningkatkan kemampuan enterpreunership dan manajerial organisasi dan lulusan 

sehingga mampu bersaing dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, teknologi 

dan kemanusiaan 

 

2.2 Sasaran Bidang Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 

a. Meningkatnya jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan dan pemangku kepentingan utamanya dalam bidang kebidanan 

berbasis ilmu biomedik dan kegawatdaruratan maternal 

b. Meningkatnya jumlah dan mutu pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan dan pemangku kepentingan utamanya dalam bidang kebidanan 

berbasis ilmu biomedik dan kegawatdaruratan maternal. 

  

2.3 Sasaran Bidang Organisasi, Tata kelola/manajemen dan Kerjasama 

a. Tersusunnya Struktur Organisasi yang efektif, efisien, dan produktif, yang dapat 

mewadahi penyelenggaraan fungsi-fungsi program studi. 

b. Terselenggaranya fungsi-fungsi manajemen/ tata kelola yang sehat, terbuka, 

kondusif, transparan, dan akuntabel. 

c. Terciptanya Kerjasama yang mampu dengan efektif mengoptimalkan networking 

dan resource sharing untuk peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi dan 

pengembangan Jejaring Lahan Belajar. 

d. Berkembangnya kerjasama dan afiliasi dalam dan luar negeri, dalam rangka 

peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, di bidang pengembangan institusi, 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

 
Untuk mencapai sasaran sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah strategi 

pencapaian sasaran (program) sebagai berikut: 

2.31. Akademik, Kemahasiswaan Dan Alumni 

1. Monitoring dan evaluasi perkuliahan per-semester dengan pengawasan oleh Unit 

Jaminan Mutu tingkat jurusan maupun tim monev pada program studi. 

2. Peningkatan jumlah dosen tetap  

3. Pengiriman dosen untuk studi lanjut. 

4. Perbaikan Nisbah mahasiswa dan Dosen  

5. Mempertahankan keketatan seleksi penerimaan mahasiswa baru 

6. Pengiriman utusan dalam pelatihan sesuai bidang kepakaran 

7. Pemantapan implementasi kurikulum KBK berstandart KKNI 
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8. Pengembangan kompetensi dosen dalam pembelajaran Student Centered Learning 

(SCL) 

9. Pengembangan keterampilan berbahasa asing dan pemahaman culutral diversity 

sebagai tenaga pengajar internasional 

10. Penggunaan berbagai macam software dan teknologi informasi dikalangan 

mahasiswa dalam proses pendidikan dan pengajaran serta penggunaan referensi 

perkuliahan dan praktikum berbahasa asing (Inggris).  

11. Pelatihan dan pembimbingan penulisan proposal program kreativitas mahasiswa 

(PKM) Pengembangan karakter dan penanaman nilai entrepreneurship serta 

pengembangan soft skills yang lebih nyata bagi mahasiswa melalui organisasi 

kemahasiswaan. Meningkatkan ketepatan dokumentasi dan implementasi system 

penjaminann mutu berkelanjutan dalam proses pembelajaran. 

12. Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk laboratorium. 

13. Peningkatan sumber dan media pendidikan. 

14. Peningkatan daya saing lulusan.  

15. Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa 

16. Peningktan prestasi mahasiswa baik local, nasional dan internasional. 

17. Peningkatan jiwa kewirausahaan mahasiswa 

18. Peningkatan peran kegiatan di internasional. 

19. Peningkatan sarana dan prasarana kemahasiswaan. 

 

2.32. Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya untuk penelitian  

2. Meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam karya akademik di bidang 

riset-riset payung  

3. Memberikan insentif pembiayaan kepada dosen yang memiliki publikasi pada 

jurnal terakreditasi dan jurnal internasional. 

4. Membangun jejaring dengan lembaga pengelola jurnal terakreditasi nasional 

dan/atau bereputasi internasional 

5. Pencanangan dan pemberdayaan kawasan binaan (kelurahan atau desa dalam 

satu kawasan) 

6. Mendorong dosen untuk aktif terlibat dalam pengajuan hibah penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

7. Peningkatan kerjasama penelitian dalam negeri 
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2.33. Organisasi, Tata Kelola/Manajemen Dan Kerjasama 

1. Pengembangan Akreditasi Program Studi 

2. Menjamin pelaksanaan organisasi dan tata kelola program studi 

3. Pengembangan sistem data dan sistem informasi akademik terintegrasi berbasis 

teknologi 

4. Peningkatan kualitas SDM staf pada bagian administrasi dan laboratorium 

5. Menjalin dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai Instansi terkait 

(Instansi pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, 

Balitbangkes, pemerintah daerah, serta Lembaga Swadaya Masyarakat 

6. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri 

melalui AIPKIND dan IBI Pusat. 

 

Strategi pencapaian sasaran yang telah dibuat dalam bentuk program memiliki 

indikatior-indikator pencapaian kinerja pada tahap 2013-2018 yang dikelompokkan 

menjadi 1) indikator standart pengelolaan program studi untuk pemantapan daya saing 

nasional, 2) indikator internasionalisasi ASEAN dan Asia (pada tahun 2019-2028), 3) 

indikator enterpreuner sebagai berikut: 

1. Indikator Standart Pengelolaan Program Studi 

1. Keketatan mutu mahasiswa baru 

2. Predikat akreditasi prodi 

3. Rasio mahasiswa dan dosen 

4. Rasio Dosen S1, S2, S3 

5. Rasio ruang kuliah dan mahasiswa 

6. Rasio laboratorium dan mahasiswa 

7. Jumlah pustaka 

8. Persen dosen bergelar doctor 

9. Persen dosen bersertifikasi 

10. Persen guru besar  

11. Persen kuliah berbasis learning outcome  

12. Modul kuliah  

13. Persen lulusan tepat waktu  

14. Persen lulusan IPK > 3 16.  

15. Lama tunggu mahasiswa mencari kerja < 6 bulan  

16. Persen lulusan TOEFL sama dan > 500  

17. Angka Efisiensi Edukasi  
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18. Alokasi anggaran untuk penelitian  

19. Alokasi anggaran penelitian per dosen  

20. Payung penelitian oleh Guru Besar berbasis pada Rencana Induk Penelitian  

21. Dana penelitian kompetitif nasional atau dari international agency  

22. Jumlah kerjasama penelitian  

23. Jumlah publikasi  

24. Jumlah penerbitan buku 

25. Jumlah HAKI 

26. Jumlah riset 

27. Jumlah buku yang diterbitkan dari hasil penelitian  

28. Jumlah pengabdian masyarakat  

29. Jumlah desa/kelompok binaan 

30. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional  

31. Jumlah pelatihan karir bagi mahasiswa  

32.  Jumlah kegiatan/pelatihan untuk pembentukan jati diri 

 

2. Indikator internasionalisasi (ASEAN DAN ASIA: 2019-2028) 

1. Status Akreditasi internasional 

2. Jumlah mahasiswa asing (ASIA) 

3. Jumlah laboratorium Prodi bersertifikat ISO 

4. Jumlah publikasi internasional 

5. Jumlah kerjasama internasional 

6. Jumlah partisipasi dosen dan mahasiswa dalam pertemuan internasional 

7. Jumlah sitasi per paper 

8. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional 

9. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam lomba inovasi dan kreativitas mahasiswa 

tingkat internasional  

10. Jumlah mahasiswa terlibat dalam pertukaran mahasiswa asing 

 

3. Indikator enterpreuner 

1. Persentasi lulusan yang berwirausaha/sudah dilatih kewirausahaan  

2. Persen anggaran dari usaha dan kerjasama  

3. Hasil IPTEks yang dikomersialkan 
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BAB V  

RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM 

 
Rencana implementasi program dirancang secara bertahap dan dievaluasi berdasarkan capaian kinerja dengan indikator tertentu untuk 

masing-masing rencana program sebagaimana disajikan berikut ini. 

 
Tabel 5.1 Tahapan Strategi Pencapaian Program dan Indikator Kinerja Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 

No Strategi pencapaian sasaran No Indikator Ukuran standart 
Baseline 
(2013) 

Pemantapan Nasional Pencapaian ASEAN 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Monitoring dan evaluasi perkuliahan per-
semester dengan pengawasan oleh Unit 
Jaminan Mutu tingkat jurusan maupun tim 
monev pada program studi 

1 Pelaksanaan Audit 
internal mutu 

Audit/thn 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Peningkatan jumlah dan kualitas dosen tetap  2 S2 Dosen 60% 50% 60 70 80 100 95 90 80 70 60 

  3 S3 Dosen 40% 0% 0 0 0 0 5 10 20 30 40 

  4 Jumlah dosen yang 

bersertifikat profesi 

dosen (serdos) 

Dosen - 0% 0 0 0 0 2 4 6 8 10 

3 Perbaikan Nisbah mahasiswa dan Dosen 5 Rasio 

mahasiswa/dosen 
Mhs/dosen 1:23-30 1:19 1:19 1:19 1:19 1:19 1:19 1:19 1:15 1:15 1:15 

  6 Rasio ruang 
kuliah/mahasiswa 

M2/mhs 2 m2 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 1 2 2 2 2 

4 Pengiriman dosen untuk studi lanjut. 7 Jumlah Dosen tubel 

S2/S3 
Dosen 1-2/thn 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 

5 Mempertahankan keketatan seleksi 
penerimaan mahasiswa baru 

8 Keketatan seleksi 

mahasiswa baru 

Mhs 

diterima/pen

daftar 

1:5 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36 1:36 1:20 1:20 1:20 1:20 

6 Pengiriman utusan dalam pelatihan sesuai 
bidang kepakaran 

9 Jumlah dosen 

berangkat pelatihan/ 

thn 
Dosen/tahu

n 
- 

Rata-

rata 1 

kali/dos

en 

Rata-
rata 
1 

kali/d
osen 

Rata-
rata 1 
kali/d
osen 

Rata-
rata 
1 

kali/d
osen 

Rata-
rata 
1 

kali/d
osen 

Rata-
rata 1 
kali/do

sen 

Rata-
rata 
1 -2 

kali/d
osen 

Rata-
rata 
1 -2 
kali/d
osen 

Rata-
rata 1 
-2 
kali/do
sen 

Rata-
rata 1 
-2 
kali/d
osen 

7 Pengembangan keterampilan berbahasa asing 
dan pemahaman culutral diversity sebagai 
tenaga pengajar internasional 

10 Toeflt dosen 
Skor toefl 

ITP 
500 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 

8 Penggunaan berbagai macam software dan 
teknologi informasi dikalangan mahasiswa 
dalam proses pendidikan dan pengajaran serta 

11 Penggunaan 

referensi, materi 

perkuliahan dan 

Jumlah 

materi mata 

kuliah/ mata 

 10% 10% 15% 20% 20% 25% 40% 65% 75% 100% 
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penggunaan referensi perkuliahan dan 
praktikum berbahasa asing (Inggris).  

praktikum berbahasa 

inggris 

kuliah total 

9 Pengembangan karakter dan penanaman nilai 
entrepreneurship serta pengembangan soft 
skills yang lebih nyata bagi mahasiswa melalui 
organisasi kemahasiswaan. 

12 Kegiatan softskill 

mhasiswa Jumlah 

kegiatan 
- 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

10 Pelatihan dan pembimbingan penulisan 
proposal program kreativitas mahasiswa (PKM)  

13 Jumlah kegiatan 

pembimbingan 

penulisan PKM 

Jumlah 

kegiatan 
- 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

11 Pemantapan implementasi kurikulum KBK 
berdasarkan KKNI 

14 Persen kuliah 
berdasarkan capaian 

pembelajaran 

% mata 

kuliah 
100 80 80 85 85 85 100 100 100 100 100 

21 Pengembangan sarana dan prasarana 
pembelajaran termasuk laboratorium. 

15 Jumlah kelas kuliah Unit 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

16 Jumlah ruang 

diskusi/pbl 
Unit 16 4 4 4 4 4 6 8 12 16 16 

17 Jumlah ruang skill 

lab 
Unit 12 4 4 4 4 4 6 8 8 12 16 

14 Peningkatan daya saing lulusan 18 Jumlah lulusan tepat 

waktu 
% lulusan >50% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 90% 

95% 

19 
Persen lulusan 

IPK>3 
% lulusan >50% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

20 Lama tunggu 
mahasiswa mencari 

kerja <6 bulan 

% lulusan >50% 56% 56% 56% 56% 56% 60% 65% 70% 75% 80% 

21 Persen lulusan 

TOEFLT> 450 atau 

TOEIC >500 

% lulusan >50% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 80% 100% 

15 Peningkatan sumber dan media pendidikan 22 Jumlah pustaka 
(texbook)   

Buku 
>5%/th

n 
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 5 5 5 

23 Jumlah pustaka 
(ebook)   

E book 
>5%/th

n 
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 5 5 5 

24 Jumlah pustaka 
(ejournal) 

E journal >55/thn 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 5 5 5 

25 Jumlah alat peraga 
pendidikan 

Buah/unit 
>5%/th

n 
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 5 5 5 

16 Peningkatan jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa 

26 Persentase jumlah 
penerima beasiswa 
total mahasiswa S-1 

% mhs 30% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 

  27 Persentase jumlah 
penerima beasiswa 
dengan kemampuan 
akademik tinggi dari 
kalangan ekonomi 
lemah 

% mhs 5% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 30% 30% 



 

25 

17 Peningkatan prestasi mahasiswa baik lokal, 
nasional dan internasional 

28 Prestasi lokal/wilayah prestasi >10 10 10 10 12 12 14 14 16 16 16 

29 Prestasi nasional prestasi >5 2 4 4 4 4 4 5 5 6 6 

30 Prestasi internasional prestasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

18 Peningkatan jiwa kewirausahaan mahasiswa 31 Modul spesifik sesuai 
fakultas 

jumlahmodu
l 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

19 Peningkatan peran kegiatan di internasional 32 Akreditasi 
internasional 

Terakreditasi 
internasional 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

33 Mahasiswa asing mahasiswa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabel 5.2 Tahapan Strategi Pencapaian Program dan Indikator Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

No Program No Indikator Ukuran standart 
Baseline 

(2013) 

Pemantapan Nasional Pencapaian ASEAN 

2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Peningkatan kapasitas sumberdaya untuk 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  

1 Alokasi anggaran 

untuk penelitian 

% anggaran 

penelitian 
10% 4.09 5 5 5 5 7 7 10 10 

2 Alokasi anggaran 
penelitian per dosen 

RP juta 
rupiah/dosen/

tahun 

>5 
jta/dose

n/tahun 

7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 10 10 20 20 

3 Alokasi anggaran 

untuk Pengebdian 

kepada masyarakat 

% anggaran 

penelitian 10% 3 3 3 3 4 10 10 10 10 

4 Alokasi anggaran 

pengabdian kepada 
masyarakat per dosen 

RP juta 

rupiah/dosen/
tahun 

>3 

jta/dose
n/tahun 

4 4 5 5 5 8 8 8 10 

2 Meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa 
dalam karya akademik di bidang riset-riset 
payung 

5 Jumlah mahasiswa 

yang terlibat dalam 

penelitian paying 

dosen 

% mhs TA 

>40% 0 0 10 10 10 15 15 20 20 

3 Membangun jejaring dengan lembaga 
pengelola jurnal terakreditasi nasional 
dan/atau bereputasi internasional 

4 Jumlah kerjasama 

dalam penelitian dan 
publikasi 

Jmlh 

kerjasama  0 0 0 0 1 1 2 2 2 

3 Pencanangan dan pemberdayaan kawasan 
binaan (kelurahan atau desa dalam satu 
kawasan) 

5 Jumlah desa binaan 

yang dimiliki program 

studi 

Jumlah desa 

 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

4 Pengembangan hibah penelitian dan 
pengabdian masyarakat 

6 Alokasi anggaran 

yang mendapatkan 

dana hibah 

Rp Juta 

Rupiah/dosen  0 5 5 5 5 7 7 10 10 
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Tabel 5.3 Tahapan Strategi Pencapaian Program dan Indikator Kinerja Organisasi, tatakelola/Managemen dan kerjasama 

No Program No Indikator Ukuran standart 
Baseline 

(2013) 

Pemantapan nasional  Pencapaian   ASEAN 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Pengembangan Akreditasi Program 
Studi  

1 Predikat akreditasi Nilai 

akreditasi 
B B B B B B B 

A A A A 

2 Menjamin pelaksanaan organisasi dan 
tata kelola program studi 

2 Audit mutu oleh unit 
jaminan mutu 

Kegiatan audit/ 
thn 

1 
kali/thn 

1kali/thn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Evaluasi capaian 

kinerja tahuanan 

Kali/tahun 
3kali/thn 0 kali/thn 0 1 1 3 3 3 3 3 3 

3 Pengembangan sistem data dan sistem 
informasi akademik terintegrasi 
berbasis teknologi 

4 Jumlah system data 

yang menggunakan 

IT 

jmh 
12 

sistem 
12 sistem 11 11 11 11 11 11 11 12 12 

4 Peningkatan kualitas SDM staf pada 
bagian administrasi dan laboratorium 

5 Pelatihan bagi tenaga 

kependidikan 

Jumlah/thn 
5/thn 3/thn 3 3 4 4 5 5 5 7 7 

6 Tugas belajar tenaga 
kependidikan 

Jumlah/2 thn 
1 0 1 - 2 - 2 - 2 - 2 

5 Meningkatkan jumlah kerjasama 7 Jumlah kerjasama 

dalam negeri 

Jmh 
10 15 15 15 20 20 20 25 25 30 30 

   Jumlah kerjasama 

internasional 

jmh 
1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 
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