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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya (FIK 

UMSurabaya) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi 

dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan 
masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai 

masyarakat yang adil dan makmur. 
Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun 

oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya dan diteruskan di tingkat 

Fakultas sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. 
Salah satu cara memantau proses demi tercapainya mutu tersebut adalah dengan 

melakukan monitoring pemahaman visi-misi FIK yang dilakukan setiap tahun 
ditingkat Fakultas. 

Monev pemahaman visi-misi FIK ini merupakan acuan perbaikan tingkat 

pemahaman visi-misi oleh  seluruh  pimpinan  dan  civitas  di FIK Universitas 

Muhammadiyah Surabaya dalam melakukan penjaminan mutu. Dengan terlaksananya 

monev ini kami berharap bisa memberi masukan pada tingkat pemahaman visi-misi 

pada tahun selanjutnya demi kemajuan FIK dan Universitas Muhammadiyah Surabaya 

pada umumnya 

 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 
 
 
 
 

Surabaya,   Desember 2016 
 

 

Baterun Kunsah, ST, MSi 
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LAPORAN HASIL PENILAIAN PEMAHAMAN VISI MISI  

 FAKULTAS ILMU KESEHATAN UM SURABAYA  

TAHUN  2016 

 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Visi Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya pada intinya merupakan konsep atau rumusan 

yang bersifat ideal. Visi Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya  Menjadikan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang unggul dalam pengembangan 

kompetensi tenaga kesehatan berlandaskan moralitas, intelektualitas, dan berjiwa 

enterpreuner tingkat nasional pada tahun 2025,  yang selanjutnya telah dijabarkan dalam 

bentuk misi sebagai konsekuensi institusi untuk mewujudkannya. Misi FIK UMSurabaya 

adalah (1)Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang kesehatan yang memiliki 

keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur, (2) Menyelenggarakan penelitian dan publikasi 

yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi bidang kesehatan, (3) Menyelenggarakan 

pengabdian kepada masyaraat berbasis riset dan inovasi bidang kesehatan, (4) Berperan 

sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan, (5) Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip good 

governance.  Sehingga untuk bisa tercapainya  visi dan misi tersebut diperlukan adanya 

pemahaman oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas  Ilmu Kesehatan UM 

Surabaya.  
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B. TUJUAN  

Secara umum kegiatan monitoring dan evaluasi pemahaman visi dan misi di fakultas Ilmu 

Kesehatan UM-Surabaya dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang 

pemahaman terhadap visi dan misi oleh seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Ilmu 

Kesehatan UM Surabaya. 

 

C. METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pemahaman Visi dan Misi di Fakultas Ilmu 

Kesehatan UM Surabaya dilakukan pada setiap akhir tahun Akademik. Data hasil pemahaman 

didapatkan dengan penyebaran kuisener kepada seluruh civitas akademik pada link 

https://forms.gle/dK1HvpYuyneMVm9F8. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya 

digunakan menjadi laporan kegiatan pemahaman Visi dan Misi pada tahun tersebut. 

 

D. TIM PELAKSANA 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemahaman visi-misi pada civitas akademik 

Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas Ilmu 

Kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

E. HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

https://forms.gle/dK1HvpYuyneMVm9F8


| 3  
 

Dari data responden yang mengisi kuisener didapatkan data sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil tabulasi skoring rata-rata pemahaman Visi-Misi FIK 2016/2017 

No. Pekerjaan Jumlah Responden 

Hasil Skoring rata-

rata Pemahaman 

visi-misi  

1 Pimpinan (dekanat dan kaprodi) 8 85 

2 Dosen 26 80 

3 Tenaga kependidikan 10 79 

4 Mahasiswa 125 60 

 

Selanjutnya dari tabel 1 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

 Dari  data tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman 

Visi_misi Fakultas Ilmu Kesehatan tahun akademik 2016/2017 yang memiliki skor 

tertinggi adalah pada tingkat pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yaitu 85 dari total 

skor 100 masuk dalam kategori sangat baik, lalu dosen memiliki skor 80 yang masuk 
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dalam kategori sangat baik, yang masuk dalam kategori sangat baik, tenaga 

kependidikan dengan dengan skor 79 yang masuk dalam kategori baik, dan mahasiswa 

dengan skor 60 masuk  dalam kategori cukup. 

 

F. KESIMPULAN 

Pimpinan fakultas, pimpinan prodi dan dosen memiliki tingkat pemahaman Visi-Misi 

dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan kategori sangat baik. Tenaga Kependidikan 

memiliki Tingkat pemahaman Visi-Misi dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan kategori  

baik. Mahasiswa memiliki tingkat pemahaman Visi-Misi dari Fakultas Ilmu Kesehatan 

dengan kategori Cukup. 

 

G. REKOMENDASI 

Dengan melihat hasil monitoring dan evaluasi pemahaman visi-misi dari Fakultas ilmu 

kesehatan maka dapat direkomendasikan adalah Secara rutin melakukan sosialisasi Visi-

Misi FIK diantaranya adalah 

-  Sosialisasi kepada mahasiswa antara lain  Pada saat orientasi dinamika kampus 

(ORDIK) dan Orientasi Dinamik Fakultas Ilmu Kesehatan (ORDIF) setiap tahun ajaran 

baru, Pada setiap acara / kegiatan kemahasiswaan, pemasangan Poster dan Standing 

Banner, dicantumkan pada Buku pedoman akademik, Buku kemahasiswaan Melalui 

website www.fik.um-surabaya.ac.id 

- Sosialisasi kepada dosen Pada saat awal penerimaan dosen baru, Rapat rutin setiap 

bulan, rapat kerja tahunan, Penerbitan Rencana strategis dan rencana operasional yang 

disosialisasikan dan didistribusikan kepada staf prodi 

- Sosialisasi kepada tenaga kependidikan antara lain Pada saat awal penerimaan tenaga 

kependidikan, Rapat koordinasi prodi setiap minggu sekali, Rapat rutin setiap bulan, 

http://www.fik.um-surabaya.ac.id/
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rapat kerja tahunan, Penerbitan Rencana strategis dan rencana operasional, yang 

disosialisasikan dan didistribusikan kepada tenaga kependidikan   
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Lampiran 1 : 

Kuisioner  Pemahaman Visi Misi FIK UM Surabaya 

* Wajib diisi.* 

Jenis Kelamin * 

 Laki-laki    Perempuan 

Pekerjaan * 

 Pimpinan Fakultas/Prodi            Dosen            Tenaga 

Kependidikan  

 Mahasiswa                      

 

PERTANYAAN 

1. Manakah yang merupakan visi yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya 

: 

A. Menjadikan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang 

unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan berlandaskan 

moralitas, intelektualitas, dan berjiwa enterpreuner tingkat nasional pada tahun 

2025 

B. Menjadikan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang 

unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan berlandaskan 

intelektualitas, moralitas dan berjiwa enterpreuner tingkat nasional pada tahun 

2025 

 

2.  Manakah yang merupakan misi pertama FIK UM Surabaya ? 

A.  Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berpirnsip pada nilai Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan melalui dakwah islam dengan menegakkan amar 

makruf nahi munkar  

B. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional 

bidang kesehatan, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur  

C. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan 

inovasi bidang kesehatan 

D. Menghasilkan produk pengabdian kepada mayarakat yang berbasis riset dan inovasi 

bidang kesehatan 

E. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan fakultas yang terencana, terorganisasi, 

produktif dan berkelanjutan 
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3. Manakah yang merupakan misi kedua FIK UM Surabaya? 

A.  Menghasilkan produk pengabdian kepada mayarakat yang berbasis riset dan inovasi 

bidang kesehatan  

B. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan 

inovasi bidang kesehatan 

C. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional 

bidang kesehatan, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur 

D. Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berpirnsip pada nilai Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan melalui dakwah islam dengan menegakkan amar 

makruf nahi munkar  

E. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan fakultas yang terencana, terorganisasi, 

produktif dan berkelanjutan 

 

4. Manakah yang merupakan misi ketiga FIK UM Surabaya ? 

A. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional 

bidang kesehatan, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur  

B. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan 

inovasi bidang kesehatan 

C. Menghasilkan produk pengabdian kepada mayarakat yang berbasis riset dan inovasi 

bidang kesehatan 

D. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan fakultas yang terencana, terorganisasi, 

produktif dan berkelanjutan 

E. Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berpirnsip pada nilai Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan melalui dakwah islam dengan menegakkan amar 

makruf nahi munkar  

 

5. Manakah yang merupakan misi keempat FIK UM Surabaya ? 

A. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan 

inovasi bidang kesehatan 

B. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional 

bidang kesehatan, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur  

C. Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berpirnsip pada nilai Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan melalui dakwah islam dengan menegakkan amar 

makruf nahi munkar  

D. Menghasilkan produk pengabdian kepada mayarakat yang berbasis riset dan inovasi 

bidang kesehatan 
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E. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan fakultas yang terencana, terorganisasi, 

produktif dan berkelanjutan 

 

6. Manakah yang merupakan misi ke lima FIK UM Surabaya ? 

A. Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan 

inovasi bidang kesehatan 

B. Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional 

bidang kesehatan, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur  

C. Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berpirnsip pada nilai Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan melalui dakwah islam dengan menegakkan amar 

makruf nahi munkar  

D. Menghasilkan produk pengabdian kepada mayarakat yang berbasis riset dan inovasi 

bidang kesehatan 

E. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan fakultas yang terencana, terorganisasi, 

produktif dan berkelanjutan 

 

7.  Saya telah memahami visi misi FIK UM Surabaya * 

 Ya     Tidak 

 

8. Saya berkomitmen untuk mewujudkan visi FIK UM Surabaya * 

 Ya     Tidak 

9. Saya telah memahami tujuan penyelenggaraan FIK UM Surabaya * 

 Ya     Tidak 

10. FIK UM Surabaya telah mengimplementasikan visi, misi dan tujuannya ke dalam 

kegiatan-kegiatannya * 

 Ya     Tidak 

 

Terima kasih atas kerjasamanya, selamat berkarya. Semoga Fakultas Ilmu 

Kesehatan UM Surabaya menjadi lebih baik kedepannya. Amien Ya Robbal 

Alamien. 
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Lampiran 2 : Hasil pengisian kuisener (Sampel) 

A. pimpinan 

  Skor Jenis 

Kelamin  

Pekerjaan 1. Manakah yang 

merupakan visi 

yang dimiliki oleh 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan UM 

Surabaya  

2. Manakah 

yang 

merupakan 

misi pertama 

FIK UM 

Surabaya ? 

3. Manakah 

yang 

merupakan 

misi kedua FIK 

UM Surabaya? 

4. Manakah 

yang 

merupakan misi 

ketiga FIK UM 

Surabaya ? 

5. Manakah 

yang 

merupakan 

misi keempat 

FIK UM 

Surabaya ? 

6. Manakah yang 

merupakan misi ke 

lima FIK UM 

Surabaya ? 

7. Saya 

telah 

memahami 

visi misi  

FIK UM 

Surabaya * 

8. Saya 

berkomitm

en untuk 

mew ujudk

an visi FIK 

UM 

Surabaya  

9. Saya 

telah 

memaha

mi tujuan 

penyelen

ggaraan 

UM 

Surabaya  

10. Apakah FIK 

UM Surabaya 

telah 

mengimplementa

sikan visi, misi 

dan tujuannya ke 

dalam kegiatan-

kegiatannya  

  86 / 

100 

Laki-laki dekanat A. Menjadikan 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surabaya yang 

unggul dalam 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kesehatan 

berlandaskan 

moralitas, 

intelektualitas, dan 

berjiw a 

enterpreuner 

tingkat nasional 

pada tahun 2025 

B. 

Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, 

berahlak, 

memiliki 

kompetensi 

profesional 

bidang 

kesehatan, 

serta unggul 

dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

kesehatan 

E. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip pada 

nilai Al Islam 

dan 

Kemuhammadi

yahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

nahi munkar 

C. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip 

pada nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammad

iyahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

nahi munkar 

E. 

Menyelenggarakan 

kerjasama dan tata 

kelola dengan prinsip 

good governance 

Ya Ya Ya Ya 

  86 / 

100 

Laki-laki dekanat B. Menjadikan 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surabaya yang 

unggul dalam 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kesehatan 

B. 

Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, 

berahlak, 

memiliki 

kompetensi 

profesional 

bidang 

kesehatan, 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

C. 

Menghasilkan 

produk 

pengabdian 

kepada 

mayarakat 

yang berbasis 

riset dan 

inovasi bidang 

C. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip 

pada nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammad

E. 

Menyelenggarakan 

kerjasama dan tata 

kelola dengan prinsip 

good governance 

Ya Ya Ya Ya 
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berlandaskan 

intelektualitas, 

moralitas dan 

berjiw a 

enterpreuner 

tingkat nasional 

pada tahun 2025 

serta unggul 

dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

kesehatan kesehatan iyahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

nahi munkar 

  86 / 

100 

Peremp

uan 

dekanat B. Menjadikan 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surabaya yang 

unggul dalam 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kesehatan 

berlandaskan 

intelektualitas, 

moralitas dan 

berjiw a 

enterpreuner 

tingkat nasional 

pada tahun 2025 

B. 

Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, 

berahlak, 

memiliki 

kompetensi 

profesional 

bidang 

kesehatan, 

serta unggul 

dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

produk 

pengabdian 

kepada 

mayarakat 

yang berbasis 

riset dan 

inovasi bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip 

pada nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammad

iyahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

nahi munkar 

B. Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, berahlak, 

memiliki kompetensi 

profesional bidang 

kesehatan, serta 

unggul dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

Ya Ya Ya Ya 

  81 / 

100 

Peremp

uan 

Kaprodi B. Menjadikan 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surabaya yang 

unggul dalam 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kesehatan 

berlandaskan 

intelektualitas, 

moralitas dan 

berjiw a 

enterpreuner 

tingkat nasional 

B. 

Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, 

berahlak, 

memiliki 

kompetensi 

profesional 

bidang 

kesehatan, 

serta unggul 

dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

kesehatan 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip 

pada nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammad

iyahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

E. 

Menyelenggarakan 

kerjasama dan tata 

kelola dengan prinsip 

good governance 

Ya Ya Ya, Tidak Ya 
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pada tahun 2025 nahi munkar 

  81 / 

100 

Peremp

uan 

Kaprodi B. Menjadikan 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surabaya yang 

unggul dalam 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kesehatan 

berlandaskan 

intelektualitas, 

moralitas dan 

berjiw a 

enterpreuner 

tingkat nasional 

pada tahun 2025 

B. 

Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, 

berahlak, 

memiliki 

kompetensi 

profesional 

bidang 

kesehatan, 

serta unggul 

dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

produk 

pengabdian 

kepada 

mayarakat 

yang berbasis 

riset dan 

inovasi bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip 

pada nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammad

iyahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

nahi munkar 

E. 

Menyelenggarakan 

kerjasama dan tata 

kelola dengan prinsip 

good governance 

Ya Ya Ya Ya 

  86 / 

100 

Peremp

uan 

Kaprodi B. Menjadikan 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surabaya yang 

unggul dalam 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kesehatan 

berlandaskan 

intelektualitas, 

moralitas dan 

berjiw a 

enterpreuner 

tingkat nasional 

pada tahun 2025 

B. 

Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, 

berahlak, 

memiliki 

kompetensi 

profesional 

bidang 

kesehatan, 

serta unggul 

dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

produk 

pengabdian 

kepada 

mayarakat 

yang berbasis 

riset dan 

inovasi bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip 

pada nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammad

iyahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

nahi munkar 

E. 

Menyelenggarakan 

kerjasama dan tata 

kelola dengan prinsip 

good governance 

Ya Ya Ya Ya 

  86 / 

100 

Peremp

uan 

Kaprodi B. Menjadikan 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan 

Universitas 

B. 

Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

C. 

Menghasilkan 

produk 

pengabdian 

C. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

E. 

Menyelenggarakan 

kerjasama dan tata 

kelola dengan prinsip 

Ya Ya Ya Ya 



| 12  
 

Muhammadiyah 

Surabaya yang 

unggul dalam 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kesehatan 

berlandaskan 

intelektualitas, 

moralitas dan 

berjiw a 

enterpreuner 

tingkat nasional 

pada tahun 2025 

berahlak, 

memiliki 

kompetensi 

profesional 

bidang 

kesehatan, 

serta unggul 

dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

kesehatan 

kepada 

mayarakat 

yang berbasis 

riset dan 

inovasi bidang 

kesehatan 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip 

pada nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammad

iyahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

nahi munkar 

good governance 

  86 / 

100 

Peremp

uan 

Kaprodi B. Menjadikan 

Fakultas Ilmu 

Kesehatan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surabaya yang 

unggul dalam 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

kesehatan 

berlandaskan 

intelektualitas, 

moralitas dan 

berjiw a 

enterpreuner 

tingkat nasional 

pada tahun 2025 

B. 

Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, 

berahlak, 

memiliki 

kompetensi 

profesional 

bidang 

kesehatan, 

serta unggul 

dalam inovasi 

dan berjiw a 

entrepreneur 

B. 

Menghasilkan 

produk 

penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi 

pada IPTEK 

dan inovasi 

bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

produk 

pengabdian 

kepada 

mayarakat 

yang berbasis 

riset dan 

inovasi bidang 

kesehatan 

C. 

Menghasilkan 

civitas 

akademika 

yang menjadi 

teladan, serta 

berpirnsip 

pada nilai Al 

Islam dan 

Kemuhammad

iyahan melalui 

dakw ah islam 

dengan 

menegakkan 

amar makruf 

nahi munkar 

E. 

Menyelenggarakan 

kerjasama dan tata 

kelola dengan prinsip 

good governance 

Ya Ya Ya Ya 

Skor

ing 

Rata

-rata 

85 / 

100 

                        

 


