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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah merupakan tindak 

lanjut RENSTRA Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang 

terdiri atas kebijakan strategis di tingkat program studi sehingga dapat ditindaklanjuti secara 

lebih teknis. Kebijakan yang dirumuskan dalam RENSTRA ini didasarkan pada faktor 

kekuatan dan kelemahan faktor internal serta peluang dan ancaman faktor eksternal. 

Disamping itu  ditinjau dari hal-hal teknis tentang fenomena proses pendidikan teknologi 

laboratorium medis, kebutuhan SDM, dan sistem informasi yang diperlukan. 

Strategi yang dipakai secara umum mengikuti arah pengembangan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya dan secara khusus mengacu pada kebijakan di dunia pendidikan 

kesehatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada beberapa hal yang menjadi 

titik berat perumusan RENSTRA ini, yaitu peningkatan mutu pada seluruh unsur kegiatan 

belajar mengajar yang meliputi: peningkatan mutu mahasiswa yang diterima, peningkatan 

mutu staf akademik dan staf pendukung, peningkatan mutu proses pendidikan, peningkatan 

mutu manajemen pendidikan, peningkatan mutu lulusan, penjamin mutu akademik dan 

manajemen akademik. RENSTRA ini disusun agar dapat dijadikan panduan dalam 

merumuskan  perencanaan kinerja, program dan kegiatan tahunan di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya selama lima tahun ke depan 2017–2021 

sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja yang berkualitas. 

 

        

 

Surabaya, 15 Juli 2017 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Rencana Strategis Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis (Prodi 

D3 TLM) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) adalah salah satu komponen penting dalam 

sebuah Satuan Kerja Program Studi yang Menerapkan Pola Pengelolaan organisasi.  

Rencana Strategi Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2017-2021 ini telah 

disesuaikan pula dengan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya dan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah serta 

peraturan tentang Pendidikan tinggi di Muhammadiyah. 

 

Latar Belakang  

Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis (Prodi D3 TLM) 

merupakan salah satu program studi yang ada di Universitas Muhamadiyah 

Surabaya. Universitas Muhammadiyah Surabaya pada awalnya terdiri atas beberapa 

lembaga pendidikan tinggi. Lembaga-lembaga tinggi tersebut, yakni Fakultas Ilmu 

Agama Islam Jurusan Da’wah (FIAD) yang berdiri sejak 15 September 1964, 

fakultas Tarbiyah Surabaya berdiri tahun 1975, IKIP Muhammadiyah Surabaya 

berdiri tahun 1980, Fakultas Syari’ah Surabaya berdiri tahun 1982, dan Institut 

Teknologi Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1983. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

0141/0/1984, IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi Muhammadiyah 

Surabaya dan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik bergabung 

menjadi satu dengan nama Universitas Muhammadiyah Surabaya. Seluruh jurusan 

yang ada di ketiga lembaga pendidikan tersebut,  mendapat status 

terdaftarberdasarkan SK Mendikbud RI No. 0141/0/1984. 

Universitas Muhammadiyah Surabaya lahir dengan memiliki tiga fakultas, 

yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai pengganti IKIP 

Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Teknik sebagai pengganti Institut Teknologi 

Muhammadiyah Surabaya, dan Fakultas Ekonomi sebagai jelmaan Fakultas 

Ekonomi Muhamadiyah Gresik. Pada tahun 1985 berdasarkan Surat keputusan 
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Pimpinan Wilayah Muhammdiyah Jawa Timur Nomor: Kep/003-V/1985, Fakultas 

Da’wah (FIAD), Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah berinduk ke Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, dan ketiga fakultas ini bergabung dalam satu wadah, 

yakni Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI).  

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya Ahli Madya 

Kesehatan, maka pada tahun 1992 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pembina 

Kesehatan melalui surat No:IV.B/4.a/220/1992 tanggal 14 Desember 1992 

mengajukan permohonan pendirian pendidikan ahli madya kesehatan di lingkungan 

Muhammadiyah / Aisyiyah kepada sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI. 

 Menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemeriksaan laboratorium 

medis dan industri. Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai salah satu 

lembaga pendidikan tinggi yang bernafaskan islam terpanggil untuk menyediakan 

SDM Analis laboratorium yang handal, profesional, serta berakhlakul karimah, 

dengan menyelenggarakan Akademi Analis Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surabaya yang berdiri pada tanggal 26 September 2001 dengan berdasarkan pada SK 

Mendikbud RI No.184/D/O/2001, dengan pembinaan PUSDIKNAKES dan telah 

mendapatkan status Akreditasi B berdasarkan SK Kepala PUSDIKNAKES No. 

HK.00.06.2.2.2042 tanggal 29 Desember 2005.   

  Seiring dengan adanya perubahan kebijakan yang menyangkut kelembagaan 

Peguruan Tinggi Diploma Kesehatan, Akademi Analis Kesehatan Unmuh Surabaya 

senantiasa mngadopsi kebijakan DIKTI melalui kopertis wilayah VII terutama dalam 

hal informasi proses pembelajaran yang terprogram sebagai EPSBED.  

Pada tahun 2008 Akademi Analis Kesehatan diproses untuk bergabung di 

dalam Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) menjadi prodi D-3 Analis Kesehatan, dan 

proses merger ini masih terus berjalan hingga saat ini sudah memasuki tahap 

presentasi program studi dan Integrasi PDPT Akademi Analis kesehatan sebagai 

bagian dari sistem informasi PDPT Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk 

itu, Akademi Analis Kesehatan UNMUH Surabaya senantiasa melakukan 

perpanjangan ijin penyelenggaran pendidikan melalui pelaporan EPSBED. Secara 

Berkala per semester Akademi Analis Kesehatan senantiasa melakukan pelaporan 

EPSBED mengenai proses pembelajaran yang dilakukan semester ganjil. Pada tahun 

2017 dengan adanya nomenklatur penamaan program studi yang baru maka prodi D-
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3 Analis Kesehatan berubah nama menjadi Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis 

(D3 TLM). 

Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2009 program studi D-3 

Analis Kesehatan Akademi Analis Kesehatan Unmuh Surabaya telah terakreditasi 

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen 

Pendidikan Nasional, dengan  status akreditasi C dengan SK No. 017/BAN-PT/Ak-

IX/DPL-III/VIII/2009. Status Akreditasi ini berlaku hingga tahun 2014. Dan 

melakukan Akreditasi kembali pada tahun 2015, dengan status akreditasi B dengan 

SK No. 771/SK/BAN-PT/AKRED/DPL-III/VII/2015. Status Akreditasi ini berlaku 

hingga tahun 2020. 

Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan partisipasi Program Studi 

D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang 

pendidikan tinggi, maka pada tahun 2017 telah disusun visi, misi dan tujuan Program 

Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya sebagai berikut: 

 

Visi Prodi D3 TLM FIK UMSurabaya : 

Menjadikan Prodi D3 TLM yang menghasilkan Ahli Madya Teknologi 

Laboratorium Medis yang terampil dalam kompetensi Mikrobiologi medis dan 

kesehatan berlandaskan pada moralitas, intelektualitas dan berjiwa entrepreneur pada 

tahun 2021. 

 

Misi Prodi D3 TLM FIK UMSurabaya : 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi D3 TLM dan pembelajaran yang 

memiliki keterampilan di bidang mikrobiologi medis dan kesehatan serta 

berjiwa entrepreneur. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi di bidang Analis Kesehatan.  

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada 

penelitian di bidang Analis Kesehatan. 

4. Berperan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas 

akademika yang dapat menjadi teladan serta berprinsip pada nilai Al Islam 
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dan Kemuhammadiyahan melalui dakwah Islam dengan menegakkan amar 

makruf nahi munkar.  

5. Menyelenggarakan pengelolaan program studi yang terencana, terorganisasi, 

produktif dan berkelanjutan. 

 

Tujuan Prodi D3 TLM FIK UMSurabaya : 

1. Menghasilkan Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medis yang beriman, 

berakhlak dan memiliki kompetensi yang terampil di bidang Mikrobiologi 

medis dan kesehatan serta berjiwa enterpreneur. 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi di bidang Teknologi Laboratorium 

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada penelitian 

di bidang Teknologi Laboratorium  

4. Mewujudkan civitas akademika yang dapat menjadi teladan serta berpirnsip 

pada nilai Al Islam dana Kemuhammadiyahan melalui dakwah islam dengan 

menegakkan amar makruf nahi munkar 

5. Mengembangkan pengelolaan program studi yang terencana, terorganisasi, 

produktif dan berkelanjutan 

Untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun rencana strategis dalam empat 

tahap/fase, yaitu: tahap pertumbuhan (tahun 2017-2021); tahap pengembangan 

(tahun 2018-2022); tahap unggulan nasional (tahun 2023-2027); dan tahap unggulan 

Asia Tenggara (tahun 2028-2033). Tahapan tersebut disusun dalam mempersiapkan 

Prodi D3 TLM FIK UMSurabaya menjadi Prodi yang terampil dalam kompetensi 

Mikrobiologi medis dan kesehatan berlandaskan pada moralitas, intelektualitas dan 

berjiwa entrepreneur. Rencana strategis ini merupakan strategis pada tahap 

pertumbuhan (2017-2021), dengan sasaran strategis sebagaimana penjabaran berikut 

ini: 

Sasaran : 

Untuk mencapai keempat tujuan Universitas Muhammadiyah Surabaya, maka 

sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Tercapainya mutu pembelajaran, dan lulusan yang memiliki kompetensi 

tinggi, beriman, berahlak, dan inovatif.  

2. Tercapaian mutu kemahasiswaan  
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3. Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia  

4. Tercapainya pengembangan jiwa entrepreneur pada civitas akademika  

5. Tercapainya mutu sarana prasarana dan peningkatan pendapatan serta system 

keuangan yang akutabel  

6. Tercapainya mutu penelitian, dan publikasi ilmiah publikasi yang 

berkontribusi pada IPTEK dan inovasi  

7. Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan 

inovasi  

8. Tercapainya mutu Al Islam dan Kemuhammadiyahan pada civitas akademika 

UMSurabaya dalam menjadi teladan dalam rangka melaksanakan dakwah 

Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah  

9. Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) kelembagaan 

dalam sistem manajemen  

10. Tercapainya peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri  

 

Metode Penyusunan  

Perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka menengah terdiri atas 

pernyataan visi dan misi yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran tahunan, 

kebijakan dan program, serta dilengkapi dengan tolok ukur kinerja hasil (indikator 

kinerja) yang diharapkan akan dicapai oleh organisasi. Sejak berdirinya pada 1982, 

UMSurabaya telah mengalami 5 (lima) kali pergantian kepemimpinan, antara lain 

sebagai berikut:  

1. Periode I (pertama) pada tahun 1984 s.d. tahun 1987  

2. Periode II (kedua) pada tahun 1987 s.d. tahun 1997  

3. Periode III (ketiga) pada tahun 1997 s.d. tahun 2003  

4. Periode IV (keempat) pada tahun 2003 s.d. tahun 2012  

5. Periode V (kelima) pada tahun 2013 s.d. tahun 2017  

Sementara untuk Prodi D3 TLM FIK UMSurabaya telah mengalami 3 (tiga) kali 

pergantian pimpinan yaitu : 

1. Periode I (pertama) tahun 2001 s.d. tahun 2008 

2. Periode II (kedua) tahun 2008 s.d. tahun 2017 

3. Periode III (ketiga) tahun 2017 s.d tahun 2021 
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Pada periode kepemimpinan ketiga (III) ini disusun Rencana Strategi 2017-2021, 

dan telah disahkan oleh Senat Fakultas.  

Selengkapnya penyusunan rencana strategi Universitas Muhammadiyah Surabaya 

tahun 2017/2018, dapat dicermati dalam gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penyusunan Rencana Strategis Prodi D3 TLM FIK UMSurabaya 

tahun 2017 s.d 2021 

Mengacu pada flowchart diatas, maka tahapan dalam penyusunan strategis 

adalah sebagai berikut : mengkaji terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi, yang 

dilanjutkan dengan menganalisis visi, misi, tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan 

sebagai dasar dalam perencanaan program dan kegiatan. Tahap berikutnya adalah 

melakukan analisis situasi dan kondisi dengan melakukan analisis lingkungan 

internal dan eksternal. Dalam melakukan analisis internal dan eksternal digunakan 

Tupoksi FIK 

Visi dan Misi 

Analisis Lingkungan 

Eksternal 
Analisis Lingkungan 

Internal 

Analisis 

Kondisi 

Isu strategis 

Strategi Pengembangan 

Program 2017-2021 

Kegiatan 

2017-20121 
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analisis SWOT. Setelah itu, selanjutnya adalah merumuskan isu strategis yang perlu 

dikembangkan yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun pengembangan 

strategis terhadap isu strategis yang teridentifikasi kemudian dijadikan dasar dalam 

menyusun program dan kegiatan Prodi D3 TLM tahun 2017-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

P
ag

e1
3

 

BAB 2 

ANALISIS SWOT 

 

Dalam evaluasi diri, analisis situasi dikelompokkan menjadi dua, yakni situasi 

internal dan eksternal. Analisis situasi internal dikaji kekuatan dan kelemahan, 

sedangkan untuk analisis situasi eksternal untuk melihat peluang dan tantangan. 

Dalam menyusun analisis SWOT Prodi D3 TLM menggunakan indikator penilaian 

mutu pendidikan tinggi diantaranya: visi misi, tata kelola, mahasiswa dan lulusan, 

sumber daya manusia, pembelajaran dan suasana akademik, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, sarana parasarana serta pembiayaan, kerjasama dan aliansi 

strategis. 

A. Situasi Internal (Kekuatan dan Kelemahan)  

Kekuatan  

1. VMTS sudah dirumuskan dengan jelas dan relevan dengan VMTS fakultas 

dan universitas 

2. Rumusan VMTS program studi sudah menetapkan kurun waktu pencapaian 

yang realistis (10 tahun) dengan tahapan pencapaian jangka pendek 5 tahun 

ke depan. 

3. Penyusunan Rumusan VMTS  sudah melibatkan semua pihak 

berkepentingan, yaitu: penyelenggara (pimpinan institusi), pelanggan internal 

(dosen, mahasiswa), pelanggang eksternal (alumni),  pengguna lulusan 

(sekolah), dan pakar (narasumber). 

4. VMTS prodi telah disosialisasikan kepada sivitas akademika program studi  

dengan berbagai metode dan media. 

5. Sistem tata pamong jelas 

6. Kepemimpinan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan 

adil. 

7. Kepemimpinan program studi telah menjalankan fungsi kepemimpinan 

operasional, organisasi, dan publik 

8. Sistem penjaminan mutu di tingkat prodi (UPM) berjalan dengan baik 
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9. Pendaftaran calon mahasiswa dibuka secara online dan dibentuknya duta 

kampus oleh LIPMB untuk mempopulerkan prodi D3 TLM FIK 

UMSurabaya kepada masyarakat 

10. Mahasiswa dengan rata-rata IPK lulusan sudah cukup baik (˃ 3,00) 

11. Masa studi mahasiswa rata-rata  tepat waktu (3 tahun) 

12. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama  

relatif cepat ( 0-4 bulan) 

13. Sistem seleksi dan pengembangan SDM sudah jelas 

14. Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa sudah sesuai. 

15. Seluruh dosen tetap PS sudah memenuhi kualifikasi akademik pendidikan 

minimal S2 

16. Semua dosen sudah memiliki jabatan fungsional akademik  

17. Karya tulis ilmiah dosen tetap PS sudah banyak yang dimuat di jurnal   

18. Dosen tetap PS banyak terlibat dalam pertemuan ilmiah.     

19. Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya 

sudah cukup tinggi (rata-rata 90%). 

20. Struktur dan muatan kurikulum PS sesuai dengan SK Mendiknas No. 

232/200 dan No. 045/2002 

21. Peninjauan kurikulum PS dilakukan setiap 5 tahun sekali 

22. Pelaksanaan Proses pembelajaran sudah sesuai dengan standar nasional 

pendidikan (16 kali pertemuan/mata kuliah) 

23. Sudah ada sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran secara jelas 

24. Peninjauan dan revisi bahan ajar dilakukan secara rutin (tiap semester) 

25. Pertemuan dengan mahasiswa dilakukan secara terjadwal (bimbingan 

akademik) 

26. Tercipta suasana akademik yang kondusif dan interaksi antar sivitas 

akademika 

27. Mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan menjadi ciri khas perguruan 

tinggi Muhammadiyah yang bertujuan membentuk kepribadian Islam sivitas 

akademika untuk berperan di masyarakat dan menjadi landasan jiwa 

kewirausahaan. 

28. Sistem pengelolaan dana sudah ada panduan yang jelas  
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29. Jumlah mahasiswa sebagai sumber dana utama mengalami perkembangan 

yang baik 

30. ada sumber dana dari beasiswa dan hibah   pemerintah 

31. Prasarana dan sarana pendidikan sudah milik sendiri 

32. Sudah tersedia sarana pelaksanaan kegiatan akademik 

33. Sudah ada sistem informasi, baik manual maupun dengan komputer   

34. Karya  tulis ilmiah dosen tetap PS sudah banyak yang dimuat di jurnal  atau 

prosiding  

35. Dosen tetap PS banyak terlibat dalam pertemuan ilmiah. 

36. Setiap tahun ada dosen yang  mendapatkan bantuan pembiayaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah. 

37. Ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen melalui tugas akhir 

mahasiswa  

38. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pngabdian masyarakat cukup baik. 

39. Makin banyaknya kerjasama yang telah dilakukan oleh PP 

Muhammadiyah/universitas dengan institusi  luar negeri. 

 

Kelemahan  

1. VMTS belum dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika 

program studi 

2. Masih terbatasnya SDM, sarana dan prasarana yangmendukung dalam 

mewujudkan VMTS program studi 

3. Belum semua fungsi manajemen dapat dilaksanakan dengan baik, 

4. Jumlah SDM, dosen masih terbatas 

5. Pencapaian prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik 

masih kurang 

6. Peran serta alumni dalam pengembangan program studi masih rendah 

7. Biaya pendidikan makin mahal 

8. Dosen tetap PS masih belum ada yang memiliki jabatan funsisional lektor  

9. Dosen tetap PS dari 12 dosen hanya 4 yang memiliki sertifikat pendidik 

10. Kualifikasi dosen PS belum ada yang S3 

11. Beban studi mahasiswa dalam kurikulum terlalu banyak (120 sks) 
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12. Ketersediaan refrensi yang berbasis penelitian dan pengabdian bidang 

teknologi laboratorium medis masih kurang 

13. Rendahnya kesadaran alumni untuk berpartisipasi dalam tracer study dan 

temu alumni 

14. Pengelolaan dana belum transparan  

15. Masih belum proporsionalnya penerimaan anggaran dari mahasiswa dan 

dari sumber lain 

16. Sumber dana terbesar masih mengandalkan dari dana mahasiswa 

17. Ketersediaan ruang kerja dosen, ruang kuliah, sarana laboratorium perlu 

penambahan 

18. Pengembangan sistem informasi belum maksimal 

19. Tenaga ahli ICT masih terbatas 

20. Jumlah penelitian  dosen tetap yang bidang keahlianya sesuai dengan PS 

yang mendapat hibah masih sedikit 

21. Masih sedikit karya penelitian   dosen tetap yang bidang keahlianya sesuai 

dengan PS yang memperoleh HAKI  

22. Belum ada kerja sama dengan instansi  luar negeri  secara mandiri    

 

 

B. SITUASI EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN)  

Peluang  

1. Rumusan VTMS program studi sejalan dengan kebijakan  pendidikan 

tinggi nasional dan perkembangan IPTEK dalam 10 tahun ke depan 

2. Implementasi strategi pencapaian VMTS dapat dilakukan dengan kerja 

sama antar institusi lain sangat terbuka lebar. 

3. Keberhasilan dalam mewujudkan VMTS dapat menarik minat masyarakat 

dalam melanjutkan studi di Prodi D-3 TLM 

4. Pelatihan SDM dapat dilakukan dengan kerja sama antar institusi lain 

sangat terbuka 

5. Tersedianya  bantuan dana  dari pemerintah atau institusi lain,  melalui 

program hibah dan kerja sama  
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6. Peran alumni dapat dimaksimalkan sebagai mitra  dalam  pengembangan  

program studi 

7. Kebutuhan tenaga laboratorium medik  masih tinggi 

8. Animo masyarakat menigkat 

9. Kerja sama dengan institusi lain sangat terbuka 

10. Pemerintah menyediakan bantuan dana  melalui program beasiswa dan 

hibah   

11. Peran alumni dapat dimaksimalkan sebagai mitra  dalam  pengembangan  

program studi.  

12. Kerja sama dengan institusi lain sangat terbuka 

13. Pemerintah menyediakan bantuan dana  melalui program beasiswa dan 

hibah   

14. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi sudah sangat maju 

15. Organisasi profesi yang relevan dengan bidang keahlian dosen tetap PS 

telah banyak  berdiri. 

16. Program pelatihan keahlian banyak tersedia 

17. Banyak pengguna lulusan yang berminat pada lulusan 

18. Kerja sama dengan institusi lain sangat terbuka 

19. Pemerintah menyediakan bantuan dana  melalui program beasiswa dan 

hibah   

20. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi sudah sangat maju 

21. Kerja sama dengan institusi lain sangat terbuka 

22. Pemerintah menyediakan bantuan dana  melalui program beasiswa dan 

hibah   

23. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi sudah sangat maju 

24. Banyak pendidikan dan pelatihan sistem informasi yang diselenggarakan 

oleh pusat pendidikan dan pelatihan 

25. Banyak program hibah penelitian yang disediakan/ ditawarkan oleh Dikti 

dan institusi lain 

26. Banyak institusi yang menawarkan kerja sama, baik instansi pemerintah 

maupun swasta, antar perguruan tinggi negeri dan swasta.  

27. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi sudah makin maju 
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28. Banyak pendidikan dan pelatihan sistem informasi yang diselenggarakan 

oleh pusat pendidikan dan pelatihan  

 

Ancaman  

1. Persaingan antar Prodi D-3 TLM semakin ketat untuk menarik minat 

masyarakat dalam melanjutkan studi  

2. Perubahan dan Perkembangan IPTEK dan nilai-nilai terjadi sangat cepat 

yang berpengaruh terhadap VMTS prodi.  

3. Banyak program studi sejenis dari perguruan tinggi lain yang lebih 

berkualitas   

4. Tuntutan akreditasi program studi oleh LAM-PT Kes sebagai jaminan 

terpenuhinya standar nasional pendidikan tinggi  

5. Persaingan dalam memperoleh dana hibah 

6. Tuntutan stakeholder (mahasiswa dan pengguna lain) untuk mendapatkan 

pendidikan yang bermutu semakin tinggi. 

7. Tuntutan mutu yang tinggi dari stakeholder terhadap output Program Studi 

D3 TLM 

8. Banyak preguruan tinggi lain (negeri dan swasta) yang membuka program 

studi sejenis yang lebih kompetitif. 

9. Semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh dana hibah dari 

pemerintah. 

10. Tuntutan mutu yang tinggi dari stakeholder terhadap output Program Studi 

Diploma 3 TLM. 

11. Banyak preguruan tinggi lain (negeri dan swasta) yang membuka program 

studi sejenis yang lebih kompetitif. 

12. Semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh dana hibah penelitian dan 

pengabdian. 

13. Tuntutan mutu yang tinggi dari stakeholder  

14. Banyak perguruan tinggi lain (negeri dan swasta) yang membuka program 

studi sejenis yang lebih kompetitif. 

15. Semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh dana hibah dari 

pemerintah. 



 

19 

 

P
ag

e1
9

 

16. Perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia kerja sangat cepat 

17. Tuntutan mutu yang tinggi dari stakeholder terhadap output Program Studi 

D-3 Teknik Laboratorium Medis 

18. Perguruan tinggi lain membuka program studi sejenis yang lebih 

kompetitif. 

19. Semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh dana hibah dari 

pemerintah. 

20. Program studi  sejenis di PT lain memiliki dosen dengan tingkat penelitian 

yang tinggi  

21. Persaingan untuk memperoleh program hibah penelitian dn pengabdian 

masyarakat sangat ketat 

22. Cukup banyak PT yang melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang kreatif dan inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat 
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BAB 3 

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 

 

Setelah mempertimbangkan hasil analisis dan kajian dari berbagai stakeholders dan 

untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan, perlu disusun program dan 

kebijakan strategis. Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam lampiran, sedangkan 

target–target diuraikan dalam dokumen rencana operasional.  

Untuk mencapai tujuan menjadi universitas yang unggul di bidang moralitas, 

intelektualitas dan berjiwa entrepreneur, telah ditetapkan tujuan, sasaran dan 

strategi, diantaranya: 

 

3.1 Tujuan 1: Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki 

kompetensi professional bidang kesehatan, serta unggul dalam inovasi dan 

berjiwa entrepreneur 

 

Sasaran 1 :  

Tercapainya mutu pembelajaran, kemahasiswaan dan lulusan yang memiliki 

kompetensi tinggi, beriman, berahlak, dan inovatif.  

Strategi : 

1. Meningkatkan jaminan mutu kurikulum dan silabus secara berkelanjutan 

untuk memenuhi dan melampaui standar mutu dengan kebijakan secara 

bertahap yaitu program studi memulai melakukan benchmarking sesuai 

dengan kemampuan, melakukan evaluasi diri serta merencanakan 

program dengan keunggulan lokal yang dilakukan setiap 2-3 tahun. 

2. Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa program studi dengan 

kebijakan penataan prioritas melalui perekrutan mahasiswa bermutu 

setiap tahun pada saat penerimaan mahasiswa baru.  

3. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui penyelenggaraan ujian akhir 

semester praktikum setiap semester dan ujian tahap setiap akhir tahun 

akademik (UHAP I dan UHAP II). 
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4. Mengadakan kegiatan Try Out Uji Kompetensi Internal sebanyak 3 kali 

dan mengikuti kegiatan Try Out Uji Kompetensi Nasional bagi 

mahasiswa dalam 1 periode. 

 

Sasaran 2 :  

Tercapainya mutu kemahasiswaan 

Strategi : 

1. Mengembangkan metode dan proses pembelajaran serta penguatan 

kecakapan hidup melalui kegiatan kemahasiswaan berupa kegiatan Latihan 

dasar kepemimpinan mahasiswa (LDKM) dan Health Analis Gathering 

Event (HAGE) setiap tahun. 

 

Sasaran 3:  

Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia 

Strategi:  

1. Meningkatkan mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui 

keikutsertaan dalam kegiatan seminar, workshop dan pelatihan secara 

bergilir setiap semester.  

2. Memberikan kesempatan bagi Dosen untuk studi lanjut (S3) dalam dan 

luar Negeri. 

 

Sasaran 4:  

Tercapainya pengembangan jiwa entrepreneur pada civitas akademika 

Strategi:  

1. Meningkatkan jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa melalui HIMA 

sejak Tahun 2016.  

2. Mengelola unit usaha sehingga dapat memberikan kontribusi untuk 

meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

 

Sasaran 5 : 

Tercapainya mutu sarana prasarana dan peningkatan pendapatan serta system 

keuangan yang akutabel 
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Strategi:  

1. Pengembangan mutu sarana dan prasarana yang menggunakan konsep 

berkemajuan dan islami.  

2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan 

operasional fakultas, pengawasan internal, pelaporan administrasi, dan 

keuangan 

 

 

3.2 Tujuan 2: Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang 

berkontribusi pada IPTEK dan inovasi bidang kesehatan 

 

Sasaran 6:  

Tercapainya mutu penelitian, dan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada 

IPTEK dan inovasi 

Strategi : 

1. Meningkatkan kualitas penelitian berupa pemberian insentif bagi Dosen yang 

melakukan publikasi Internasional pada Jurnal yang Terindeks.  

2. Melaksanakan penelitian pada Instansi Pemerintah dan Swasta yang telah 

menjalin kerjasama sebagai implementasi MOU yang dilakukan oleh civitas 

akademika setiap tahun. 

3. Meningkatkan kegiatan penelitian multidisiplin dalam cluster dan peningkatan 

perlindungan hak kekayaan intelektual dengan kebijakan meningkatkan 

keterlibatan peneliti.  

4. Meningkatkan kuantitas penelitian dengan adanya pembiayaan dari Fakultas 

setiap tahun. 

 

3.3 Tujuan 3: Menghasilkan produk pengabdian kepada mayarakat yang 

berbasis riset dan inovasi 

 

Sasaran 7 : 

Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan 

inovasi 
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Strategi : 

1. Meningkatkan kualitas  pengabdian masyarakat berupa pemberian insentif bagi 

Dosen yang melakukan publikasi Internasional pada Jurnal yang Terindeks.  

2. Meningkatkan kuantitas pengabdian masyarakat dengan adanya pembiayaan 

dari Fakultas. Peningkatan Kuantitas pengabdian masyarakat juga dilakukan 

dengan membentuk suatu program pengabdian masyarakat Sahabat Keluarga 

(SAGA). Program SAGA merupakan program pengabdian kepada masyarakat 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan ini 

dilakukan secara kolaborasi dengan mahasiswa pada setiap tahun akademik, 

pada daerah tertentu yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.  

 

 

3.4 Tujuan 4: Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta 

berpirnsip pada nilai Al Islam dana Kemuhammadiyahan melalui dakwah 

islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar 

 

Sasaran 8 : 

Tercapainya mutu Al Islam dan Kemuhammadiyahan pada civitas akademika 

UMSurabaya dalam menjadi teladan dalam rangka melaksanakan dakwah 

Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah  

Strategi:  

1. Meningkatkan penerapan pedoman hidup islami bagi civitas akademika 

 

3.5 Tujuan 5: Mewujudkan kerjasama dan pengelolaan fakultas yang 

terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan 

 

Sasaran 9:  

Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) kelembagaan 

dalam system manajemen 

Strategi: 

1. Melakukan penataan organisasi Prodi yang mandiri dengan standar good 

governance dengan kebijakan implementasi good governance dalam sistem 

manajemen yang dilaksanakan secara berkala (bulanan) melalui pelaksanaan 
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rapat prodi dan rapat koordinasi pada setiap kegiatan akademik yang 

dilakukan oleh prodi, misalnya rapat UTS/UAS, Rapat persiapan kegiatan 

Praktek Klinik 

 

Sasaran10 : 

Tercapainya peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri  

Strategi:  

1. Meningkatkan jumlah kerja sama dalam dan luar negeri di bidang Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Mengembangkan joint program dengan perguruan tinggi luar negeri 

(Korea Selatan dan Malaysia) yang bermutu melalui short course 

programme, joint degree, dll 
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BAB 4 

INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN MENJADI PROGRAM STUDI  

YANG UNGGUL 

 

4.1 Sasaran 1: Tercapainya mutu pembelajaran, dan lulusan yang memiliki 

kompetensi tinggi, beriman, berahlak, dan inovatif.  

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase rata-rata IPK Lulusan /persentase IPK (diploma) > 3,50 

2. Persentase masa studi lulusan Diploma (< 3 tahun) 

3. Persentase waktu tunggu lulusan Diploma 3 (< 3 bulan) 

4. Persentase kelulusan tepat waktu (minimal > 50%) 

5. Persentase mahasiswa drop out 

6. Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan (> 80%) 

7. Persentase lulusan yang bekerja / berwirausaha di tingkat lokal / wilayah / 

tidak berbadan hukum 

8. Persentase lulusan yang bekerja/berwirausaha di tingkat nasional/berbadan 

hukum ( > 20%) 

9. Persentase lulusan yang bekerja/berwirausaha di tingkat internasional / 

multinasional (> 5%) 

10. Persentase tanggapan kepuasan dari pengguna yang terlacak 

11. Persentase kepuasan sangat baik oleh pengguna lulusan (100%) 

12. Persentasi mata kuliah yang memiliki RPS dan RP 

13. Persentase mata kuliah yang memiliki modul/bahan ajar 

14. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan 

bobot pada tugas-tugas (PR atau laporan) ≥ 20% 

15. Persentase monev pembelajaran dengan hasil minimal baik 

16. Persentase jumlah mahasiswa dalam bimbingan akademik (PA) persemster 

(maksimal 20 mahasiswa) 

17. Persentase jumlah pertemuan pembimbingan per mahasiswa persemester 

(minimal 4 kali) 
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18. Persentase jumlah mahasiswa bimbingan TA per dosen pembimbing 

karya/tugas akhir (maksimal 10 mahasiswa) 

19. Persentase jumlah pertemuan/pembimbingan selama 

penyelesaiankarya/tugas akhir (minimal 12 kali) 

20. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah 

kehadiran yang direncanakan 14-16 x petemuan) 

21. Persentase jumlah kegiatan tenaga ahli / pakar sebagai pembicara dalam 

seminar / pelatihan / kuliah tamu  

22. Persentase mata kuliah yang menggunakan e-learning 

23. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode SCL 

24. Persentase jumlah mata kuliah hasil integrasi penelitian dan pengabdian 

kepada pembelajaran 

25. Persentase kelulusan Uji kompetensi 

 

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Persentase lulusan yang memiliki nilai TOEIC 405 

2. Persentase lulusan yang memiliki sertifikat keahlian tambahan minimal 2 

sertifikasi sesuai bidang PS 

3. Persentase lulusan yang memiliki nilai baik dalam ujian kompetensi dasar 

AIK 

4. Persentase mahasiswa yang lulus baca alquran dengan baik 

 

4.2 Sasaran 2 : Tercapainya mutu kemahasiswaan 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Rasio pendaftar dengan yang lulus seleksi ( 1: >3) 

2. Persentase jumlah mahasiswa transfer/pindahan (< 25%) 

3. Persentase mahasiswa yang lulus sekelsi dengan daftar ulang ( > 95%) 

4. Persentase jumlah mahasisw asing ( > 0,5%) 

5. Persentase mahasiswa yang memeroleh beasiswa 

6. Persentase prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat wilayah/lokal 

(minimal 1% dari mahasiswa aktif) 
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7. Persentase prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat nasional (minimal 

1% dari mahasiswa aktif) 

8. Perentase prestasi mahasiswa bidang akademik tingkat internasional 

(minimal 0,05% dari mahasiswa aktif) 

9. Persentase prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat wilayah/lokal 

(minimal 1% dari mahasiswa aktif) 

10. Persentase prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat nasional 

(minimal 1% dari mahasiswa aktif) 

11. Persentase prestasi mahasiswa bidang non akademik tingkat internasional 

( minimal 0,1% dari mahasiswa aktif) 

12. Persentase ketersediaan layanan pengembangan penalaran dan soft skill 

mahasiswa 

13. Persentase ketersediaan pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM 

termasuk minat dan bakat 

14. Persentase ketersediaan layanan kesejahteraan mahasiswa meliputi adanya 

fasilitas layanan bimbingan konseling, beasiswa, layanankesehatan, 

layanan karir, kewirausahaan mahasiswa) 

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Jumlah mahasiswa aktif 

2. Persentase mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam program kreatifitas 

mahasiswa/program inovasi mahasiswa 

3. Persentase mahasiswa yang memperoleh sertifikat kegiatan ilmiah 

minimal 4 sertifkat 

4. Persentase mahasiswa yang memperoleh sertifikat diklat manajemen dan 

kepemimpinan mahasiswa 

 

4.3 Sasaran 3 : Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya manusia 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase dosen yang memiliki mata kuliah diampu sesuai bidang 

Keahlian 

2. Persentase dose dengan sertifikat pendidik (minimal > 80%) 
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3. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri 

(minimal > 80%) 

4. Persentase jumlah mahasiswa bimbingan TA/tahun oleh dosen sebagai 

pembimbing utama ( < 10 Mahasiswa) 

5. Persentase EWMP dosen tetap/per semester ( 12-16 sks) 

6. Rasio dosen dengan jumlah mahasiswa ( < 30 mhs/dosen) 

7. Persentase dosen tidak tetap terhadap dosen tetap (< 10%) 

8. Persentase dosen tidak tetap yang sesuai bidang keahlian 

9. Persentase dosen yang mendapat pengakuan/penghargaan ditingkat 

nasional/Internasional (> 50%) 

10. Persentase dosen yang berpartisipasi dalam kegiatan 

seminar/workshop/pelatihan (minimal 1x/dosen 

11. Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat ilmiah (profesi) 

12. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat pelatihan 

keahlian 

13. Persentase kinerja baik dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

14. Jumlah pustakawan yang berpendidikan pustawakan minimal diploma ( > 

6 pustakawan) 

15. Jumlah laboran (minimal 2) 

16. Persentase laboran yang memiliki sertifikasi laboran 

17. Persentase jumlah tenaga kependidikan ( > 3 orang minimal ijazah D3) 

18. Persentase kinerja baik tenaga kependidikan 

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor (minimal > 

60%) 

2. Persentase sivitas akademika (seluruh pimpinan/karyawan) yang 

melakukan sholat jamaan di masjid kampus 

 

4.4 Sasaran 4: Tercapainya pengembangan jiwa entrepreneur pada 

civitasAkademika 

Indikator Kinerja Utama:  
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1. Persentase lulusan yang berwirausaha 

2. Persentase mahasiwa yang memiliki sertifikat pelatihan Entrepreneursip 

4.5 Sasaran 5: Tercapainya mutu sarana prasarana dan peningkatan 

pendapatan serta system keuangan yang akuntabel 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Luas kelas minimal 60 m2/40 mhs (1,5 m2/mhs) 

2. Jumlah kelas kuliah 

3. Persentase Perangkat pembelajaran setiap kelas (LCD, toa,white board, 

kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen) 

4. Persentase kelas dengan jaringan internet 

5. Luas ruang kerja dosen tetap minimal 4m2 per dosen, dilengkapi dengan 

meja, kursi, dan rak buku 

6. Luas ruang administrasi minimal 4m2 per orang 

7. Persentase ketersediaan jumlah/jenis laboratorium setiap program studi 

8. Persentase kelengkapan alat sesuai dengan standar setiap Laboratorium 

9. Persentase ketersediaan klinik kesehatan 

10. Persentase ketersediaan sarana ibadah (masjid) yang sangat memadai 

11. Persentase ketersediaan sarana parkir yang sangat memadai dengan luas 

yang memadai 

12. Jumlah titik hot spot area (wifi) di setiap lantai, ruang2 terbuka 

13. Jumlah media pembelajaran di setiap laboratoruum yang meliputi papan 

tulis, proyektor, audio, video 

14. Jumlah judul buku perpustakaan (minmal 2500 judul buku) 

15. Jumlah judul koleksi jurnal nasional terakreditasi  

16. Jumlah judul koleksi jurnal Internasional 

17. Peringkat akreditasi Perpustakaan 

18. Persentase ketersediaa fasilitas e-learning 

19. Persentase ketersediaan fasilitas e-journal 

20. Kapasitan internet dengan rasio bandwith /mahasiswa (0,75 

kbps/mahasisa) 

21. Persentase anggaran yang diajukan oleh program studi, diterima dan 

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan 
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22. Laporan hasil audit keuangan 

23. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total 

penerimaan dana (maksimal 85%) 

24. Persentase pendapatan dari unit usaha yang dikelola kampus  

25. Persentase pendapatan keuangan dari sumber lain (hibah) pertahun 

26. Rata dana penelitian per dosen 10.juta/tahun 

27. Rata dana pengabdian masyarakat per dosen 4 juta/tahun. 

28. Perolehan dana bersumber dari selain mahasiswa (minimal15%) 

29. Penggunaan anggaran pendidikan (20 jt/th/mhs) 

30. Persentase penggunaan dana penelitian dari total anggaran (5%) 

31. Persentase penggunaan dana pengabdian dari total anggaran (1% 

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Persentase ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok 

2. Persentase ketersediaan Kampus anti-narkoba 

3. Persentase ketersediaan kawasan penerapkan busana muslim/muslimah 

bagi beragama islam/sopan bagi non muslim. 

4. Persentase ketersediaan kampus bersih sebagai cerminan kebersihan 

bagian dari iman. 

 

4.6 Sasaran 6: Tercapainya mutu penelitian, dan publikasi ilmiah yang 

berkontribusi pada IPTEK dan Inovasi 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase judul penelitian dosen dengan sumber dana PT/mandiri /jumlah 

total dosen ( >10%) 

2. Persentase judul penelitian dosen dengan sumber dana di luar PT (dalam 

negeri) /jumlah total dosen ( >10%) 

3. Persentase judul penelitian dosen dengan sumber dana dariluar 

negeri/jumlah total dosen ( >10%) 

4. Persentase publikasi dosen/mahasiswa di Jurnal penelitian tidak 

terakreditasi/jumlah total dosen (minimal > 10%)) 

5. Persentase Publikasi dosen//mahasiswa di Jurnal penelitian nasional 

terakreditasi/jumlah total dosen ( > 10%) 
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6. Persentase publikasi dosen/mahasiswa di Jurnal penelitian 

internasional/jumlah total dosen ( > 10%) 

7. Persentase publikasi dosen/mahasiswa di Seminar wilayah/lokal/perguruan 

tinggi/jumlah total dosen ( > 10%) 

8. Persentase publikasi dosen/mahasiswa di Seminar nasional/jumlah total 

dosen ( > 10%) 

9. Persentase publikasi dosen/mahasiswa di Seminar internasional/jumlah 

total dosen ( > 10%) 

10. Persentase publikasi dosen/mahasiswa di Tulisan di media massa/ 

Pagelaran/pameran/presentasi dalam forumwilayah/jumlah total dosen ( > 

10%) 

11. Jumlah sitasi karya dosen/mahasiswa 

12. Persentase jumlah karya ilmiah dosen/mahasiswa yang disitasi (minimal 

50% dari jumlah dosen) 

13. Persentase jumlah perolehan paten dari jumlah total dosen ( minimal > 2 

%) 

14. Persentase jumlah hasil buku/bab buku hasil penelitian dari jumlah total 

dosen (minimal > 10%) 

15. Persentase judul penelitian yang melibatkan mahsiswa 

16. Persentase Judul penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian 

fakultas 

17. Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian 

18. Persentase ketersediaan pedoman penelitian yang berisi 8 standar 

 

4.7 Sasaran 7: Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat yangberbasis 

riset dan inovasi 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase judul pkm dosen dengan sumber dana PT/mandiri (> 5%/tahun) 

2. Persentase judul pkm dosen dengan sumber dana di luar PT (dalam negeri) 

(> 5%/tahun) 

3. Persentase judul pkm dosen dengan sumber dana dari luar negeri (> 

5%/tahun) 
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4. Persentase judul pengabdian masyarakat yang melibatkan mahsiswa 

5. Persentase jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat 

6. Persentase ketersediaan pedoman pengabdian masyarakat yang berisi 8 

standar 

7. Persentase ketersediaan Rencana Strategi Pengabdian kepada Masyarakat 

8. Persentase ketersediaan laporan penilaian seleksi proposal pengabdian 

kepada masyarakat 

 

4.8 Sasaran 8: Tercapainya mutu Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

padacivitas akademika UMSurabaya dalam menjadi teladan dalam 

rangka melaksanakan dakwah Islam melalui persyarikatan 

Muhammadiyah 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase lulusan yang memiliki nilai baik dalam ujian kompetensi dasar 

AIK 

2. Persentase mahasiswa yang lulus baca alquran dengan baik 

3. Persentase sivitas akademika (seluruh pimpinan/karyawan) melakukan 

shalat jamaah ketika azan dikumandangkan. 

4. Persentase kehadiran civitas akademika dalam pembinaan Al Islam 

Kemuhamadiyahan/Kajian Kegamaan 

5. Persentase civitas akademika yang tidak merokok di area kampus 

 

4.9 Sasaran 9: Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) 

kelembagaan dalam system manajemen 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase pencapaian standar mutu 

2. Persentase kepuasan sangat puas mahasiswa atas tata pamomg dan tata 

kelola 

3. Persetase kepuasan sangat puas dosen dan tenaga kependidikan terhadap 

tata pamong dan tata kelola 

4. Hasil Audit Keuangan (akuntanpublik) 

5. Persentase ketersediaan standard operational procedure lengkap 
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6. Persentase ketersediaan dokumen mutu / pedoman pengelolaan tri darma 

perguruan tinggi yang lengkap 

7. Persentase laporan Monev dan Audit mutu dengan hasil sesuai yang 

diharapkan 

Indikator KinerjaTambahan : 

1. Persentase laboratorium tersertifikasi ISO 1725:2017 dam Sertifikasi ISO 

15189:2015 

 

4.10 Sasaran 10: Tercapainyapeningkatankerjasamadalam dan luar negeri 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase kerjasama internasional terimplementasi (> 2% 

darijumlahdosen) 

2. Persentase jumlah kerjasamatingkat nasional yang terimplementasi (> 2% 

dari jumlah dosen) 

3. Persentase jumlah kerjasama tingkat lokal/wilayah  yang terimplementasi 

(> 2% dari jumlah dosen) 

4. Persentase kepuasaan sangat baik dari mitra kerjasama 

5. Persentase ketersediaan laporan monev hasil kerjasama 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Rencana strategis 2017-2021 merupakan dasar pembuatan rencana 

operasional tahun 2017-2021, arah kebijakan umum pimpinan, rencana kerja 

tahunan, rencana kegiatan dan anggaran tahunan program studi. Semua rencana 

program studi yang masih belum sesuai dengan rencana strategis harus diselaraskan.  

Dalam kondisi atau keadaan terjadi perubahan lingkungan strategis di luar 

prediksi sehingga rencana strategis menghadapi kendala dalam implementasinya, 

maka dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan program studi, yang 

dimintakan pertimbangan kepada Pimpinan FIK Universitas UMSurabaya.  

Demikian penyusunan rencana strategi program studi, meski terdapat 

berbagai keterbatasan, namun dengan kesungguhan dan komitmen yang kuat, Insya-

Allah rencana strategis menuju universitas unggul di bidang kesehatan yang 

berlandaskan moralitas, intelektualitas, dan berjiwa entrepreneur dapat tercapai. 

 

 


