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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan 

sempat sehingga dokumen kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Ners FIK 

UMSurabaya bisa terselesaikan. Sholawat dan salam selalu kita junjungkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, tokoh revolusioner yang senantiasa menginspirasi generasi-

generasi setelah beliau.  

Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi 

Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan 

tindak lanjut RENSTRA Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surabaya, terdiri atas kebijakan strategis di tingkat Prodi sehingga dapat 

ditindaklanjuti secara lebih teknisKebijakan 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 Ners, kebutuhan SDM, dan sistem informasi yang 

diperlukan. 

RENSTRA ini disusun agar dapat dijadikan panduan lima tahun kedepan 

dalam merumuskan  perencanaan kinerja, program dan kegiatan tahunan di Program 

Studi S1 keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surabaya selama lima tahun ke depan 2017–2021 sehingga 

diharapkan dapat diperoleh kinerja yang berkualitas. 

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

kontribusi dalam penyusunan RENSTRA ini. Semoga Alloh SWT memberikan 

balasan. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb. 

      Surabaya, 24 September 2017 

     Ketua Program Studi, 

      

     Reliani, S.Kep., Ns, M.Kes 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
Rencana Strategis Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas 

Ilmu Kesehatan UMSurabaya adalah salah satu komponen penting dalam sebuah 

Satuan Kerja Program studi yang menerapkan Pola Pengelolaan organisasi ditingkat 

operasional/teknis. Rencana Strategi Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi 

Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2017-

2021 ini telah disesuaikan pula dengan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Majelis Pendidikan 

Tinggi PP Muhammadiyah serta peraturan tentang Pendidikan tinggi di 

Muhammadiyah. 

 

1.1 Sejarah Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners 

Program Studi S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners adalah program 

studi yang dalam pengelolaannya oleh Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya. 

Program Studi S1 Keperawatan FIK UMSurabaya pertama kali dibuka pada 

tahun 2006. Program tersebut dibuka sebagai bentuk respon dan tanggung jawab 

UMSurabaya terhadap permintaan yang sangat tinggi dari masyarakat terutama di 

Jawa Timur akan pendidikan keperawatan. Berdasarkan rekomendasi dari Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Departemen 

Kesehatan RI No. H.K.0312.4.1.03259 tanggal 24 Agustus 2005, Hasil visitasi 

Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Nomor 

553/PP.PPNI/K/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005 dengan nilai 93,90 dan berdasarkan 

Keputusan Dirjen Dikti No.277/D/T2006 tanggal 30 Januari 2006, UMSurabaya 

telah diberikan ijin untuk menyelenggrarakan Program Studi S1 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Kesehatan.  

Dalam mencetak tenaga perawat professional maka tidak cukup di jenjang S1 

tetapi wajib melanjutkan ke jenjang profesi. Program Studi Pendidikan Profesi Ners 

merupakan program lanjutan bagi lulusan program sarjana Keperawatan untuk 

mengikuti pendidikan dan mencapai kompetensi yang dipersyaratkan agar lulus 

sebagai perawat profesional (ners). Untuk itu pada tahun 2011 FIK UMSurabaya 

menyelenggarakan program studi Ners turun berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional  nomor: 164/E/O/2011 tanggal 04 Agustus 2011.  
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Program Studi Pendidikan Profesi Ners FIK UMSurabaya adalah jenis program 

studi profesi dasar yang merupakan satu kesatuan utuh dengan program studi Sarjana 

Keperawatan dimana syarat untuk melanjutkan pendidikan profesi ners maka wajb 

lulus Sarjana Keperawatan dan melanjutkan menjadi mahasiswa program studi 

profesi ners FIK UMSurabaya. 

Selama fase profesi ners, siswa akan menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

mereka dalam keluarga, komunitas, pusat kesehatan masyarakat, dan/ atau rumah 

sakit. Program studi ini dirancang dapat diselesaikan dalam waktu dua semester 

dengan beban studi 36 SKS. Apabila peserta didik dinyatakan lulus dari program 

studi ini maka akan memperoleh gelar Ners. 

Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2020 program studi S1 

Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya 

telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan 

pada tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut: 

No Program Studi 
Nilai 

Akreditasi 
Nomor SK 

1 S.1 Keperawatan B (324) 0750/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 

2 Pendidikan Profesi Ners B (330) 0751/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2016 
 
 

Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan partisipasi Program Studi 

S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners FIK Universitas Muhammadiyah 

Surabaya untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang pendidikan tinggi, 

maka pada tahun 2017 telah disusun visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

 

Visi Prodi Ners 

Menjadi Program Studi sebagai pusat pengembangan keperawatan kritis yang 

berlandaskan nilai moralitas, intelektualitas dan berjiwa enterpreuner. 

Misi Program Studi 

1. Menyelenggarakan program pendidikan keperawatan dan profesi ners secara 

profesional dengan pusat pengembangan keperawatan kritis yang islami yang 

memiliki moralitas, intelektrualitas dan berjiwa enterpreuner. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dalam keperawatan dan publikasi yang 

berkontribusi pada IPTEK dan inovasi kesehatan 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi bidang 

keperawatan 
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4. Menyelenggarakan pembinaan tata kelola dan pengembangan profesional 

keperawatan berdasarkan nilai Al Islam Kemuhammadiyahan  

Tujuan Program Studi 

1. Menghasilkan lulusan Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners dengan 

keunggulan keperawatan kritis, beriman dan berakhlaq, berkemampuan 

akademik dan professional, serta berjiwa entrepreneur sesuai kebutuhan 

stakeholder 

2. Menghasilkan  penelitian dasar dalam keperawatan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi inovatif dengan unggulan keperawatan kritis 

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi inovatif dengan keunggulan keperawatan kritis dan dakwah islamiah 

yang dilaksanakan secara terintegrasi dan simultan melalui program program 

pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat bagi segenap lapisan masyarakat 

4. Mewujudkan tata kelola dan sivitas akademika yang memiliki moralitas 

keagamaan berdasarkan nilai nilai Ke-Islaman melalui amar Makruf Nahi 

Munkar. 

Sasaran Program Studi  

1. Tercapainya mutu pembelajaran, kemahasiswaan dan lulusan yang memiliki 

kompetensi tinggi, beriman, berahlak, dan inovatif. 

2. Tercapainya mutu kemahasiswaan  

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 sistem 

keuangan yang akutabel 

6. Tercapainya mutu penelitian, dan publikasi ilmiah yang berkontribusi pada 

IPTEK dan inovasi 

7. Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

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  
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Untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun rencana strategis dalam empat 

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

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

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

Program Studi S1 Keperawaran dan Pendidikan Profesi Ners FIK UMSurabaya 

dalam mewujudkan visi dan misi Program Studi. Rencana strategis ini merupakan 

strategis pada tahap pertumbuhan (2017-2021), dengan sasaran strategis 

sebagaimana penjabaran berikut ini: 

No Tujuan Sasaran Strategi 

1 Menghasilkan 

lulusan yang 

beriman, berahlak, 

memiliki kompetensi 

profesional bidang 

kesehatan, serta 

unggul dalam inovasi 

dan berjiwa 

entrepreneur 

1) Tercapainya mutu 

pembelajaran, 

kemahasiswaan 

dan lulusan yang 

memiliki 

kompetensi tinggi, 

beriman, berahlak, 

dan inovatif.  

 

a. Peningkatan mutu lulusan yang beriman dan 

berahlak melalui integrasi pembelajaran Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan  

b. Pengembangan metode dan proses pembelajaran 

dengan pendekatan Student Centre Learning 

(SCL), penggunaan kurikulum berbasis KKNI 

serta penguatan kecakapan hidup  

c. Peningkatan kompetensi lulusan dalam bahasa 

Inggris atau bahasa asing, kompetensi lainya 

melalui program sertifikasi kompetensi serta 

pemanfaatan teknologi informasi, melalui 

berbagai pelatihan.  

d. Peningkatan dan penyempurnaan sistem 

penjaminan mutu kurikulum, pembelajaran, 

layanan mahasiswa, dan suasana akademik 

secara berkelanjutan untuk memenuhi standar 

mutu Pendidikan Kesehatan. 

e. Peningkatan program integrasi penelitian dan 

pengabdian masyarakat kedalam proses 

pembelajaran  

f. Peningkatan peran penjaminan mutu dalam 

semua proses kegiatan, baik kegiatan akademik 

maupun non akademik. 

g. Peningkatan partisipasi aktif dari dosen dan 

alumni dalam persiapan pelaksanaan Uji 

Kompetensi Ners Indonesia 

2) Tercapainya mutu 

kemahasiswaan  

 

a. Pengembangan program peningkatan bakat, 

minat, soft skill, penalaran, kewirausahaan dan 

inovasi mahasiswa. 

b. Peningkatan standar nilai penerimaan mahasiswa 

dan pengembangan sistem penerimaan 

mahasiswaan baru, serta perluasan sistem 

promosi mahasiswa dengan kebijakan perekrutan 

mahasiswa bermutu.  

c. Peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa 

dibidang akademik maupun non akademik pada 

tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan 

internasional, melalui sistem 

pembinaan/coaching secara intensif.  
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No Tujuan Sasaran Strategi 

d. Peningkatan program penciptaan suasana 

akademik dan budaya akademik untuk 

memenuhi dan melampaui standar mutu 

kemahasiswaan  

3) Tercapainya 

peningkatan 

kapasitas dan 

kapabilitas sumber 

daya manusia  

a. Peningkatan kemampuan profesionalisme dosen 

dan tenaga kependidikan melalui berbagai 

program pelatihan, sertifikasi dan studi lanjut. 

b. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas dosen dan 

tenaga kependidikan, melalui pengembangan 

staf yang berorientasi pada keunggulan bersaing.  

c. Peningkatan partisipasi dosen dalam kegiatan 

akademik dan publikasi baik tingkat nasional 

maupun internasional 

4) Tercapainya 

pengembangan 

jiwa entrepreneur 

pada civitas 

akademika 

a. Pengelolaan unit usaha yang dibentuk secara 

profesional sehingga dapat memberikan 

kontribusi untuk meningkatkan Catur Darma 

Perguruan Tinggi. 

b. Peningkatan jiwa entrepreneur dan melalui 

berbagai kegiatan pelatihan, workshop dan 

seminar terkait interprenuer sesuai dengan 

bidang keilmuan lulusan 

5) Tercapainya mutu 

sarana prasarana 

dan peningkatan 

pendapatan serta 

sistem keuangan 

yang akutabel 

a. Pengembangan mutu sarana dan prasarana yang 

menggunakan konsep berkemajuan dan islami.  

b. Penyempurnaan sistem informasi keuangan, 

system akuntansi dan manajemen yang 

terintegrasi dengan kebijakan implementasi good 

governance dalam sistem manajemen yang 

dilaksanakan secara terpadu, transparan, dan 

akuntabel ditunjukkan melalui publikasi laporan 

tahunan.  

c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi 

dalam pengelolaan operasional fakultas, 

pengawasan internal, pelaporan administrasi, dan 

keuangan  

d. Rekomendasi tim audit internal dan eksternal 

harus ditindaklanjuti sesuai dengan standar yang 

berlaku di UMSurabaya.  

e. Pengembangan sumber pendapatan dari berbagai 

sumber non mahasiswa seperti hibah dan usaha 

lain 

2. Menghasilkan 

produk penelitian dan 

publikasi yang 

berkontribusi pada 

IPTEK dan inovasi 

bidang kesehatan 

Tercapainya mutu 

penelitian, dan 

publikasi ilmiah yang 

berkontribusi pada 

IPTEK dan inovasi 

a. Kebijakan peningkatan mutu penelitian yang 

berkontribusi pada IPTEK dan inovasi bidang 

kesehatan mengutamakan penyelesaian 

permasalahan masyarakat dan mendorong 

penelitian kerja sama, melalui penguatan 

kapasitas kelembagaan lembaga penelitian dan 

pusat studi.  

b. Pemberian dukungan finansial dan nonfinansial 

untuk penelitian dan publikasi.  

c. Pengembangan joint program dengan perguruan 

tinggi luar negeri yang bermutu melalui 
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No Tujuan Sasaran Strategi 

kebijakan penjajagan pada semua program studi 

dengan memfasilitasi, memonitor, dan 

mengevaluasi. 

3. Menghasilkan 

produk pengabdian 

kepada mayarakat 

yang berbasis riset 

dan inovasi bidang 

kesehatan 

Tercapainya mutu 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

berbasis riset dan 

inovasi  

 

a. Peningkatan mutu pengabdian masyarakat 

difokuskan pada upaya pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan partisipasi 

masyarakat dengan meningkatkan kepedulian 

dan pemberdayaan masyarakat dengan berbasis 

riset dan inovasi.  

b. Pemberian dukungan finansial dan nonfinansial 

untuk pengabdian masyarakat berbasis riset dan 

inovasi.  

4. Menghasilkan civitas 

akademika yang 

menjadi teladan, 

serta berpirnsip pada 

nilai Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

melalui dakwah 

islam dengan 

menegakkan amar 

makruf nahi munkar 

Tercapainya mutu Al 

Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

pada civitas 

akademika 

UMSurabaya dalam 

menjadi teladan dalam 

rangka melaksanakan 

dakwah Islam melalui 

persyarikatan 

Muhammadiyah  

a. Pelibatan para dosen dan mahasiswa dalam 

kegiatan ataupun kepengurusan di Persyarikatan 

Muhammadiyah dan organisasi otonomnya 

mulai dari Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan 

Ranting (tingkat kelurahan). Dan Partisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

diselenggarakan oleh  Muhammadiyah maupun 

Ortomnya. 

b. Melakukan kajian ke-Islam-an dan ke-

muhammadiyah-an melalui media mukadimah  

5. Mewujudkan kerja 

sama dan 

pengelolaan 

fakultas yang 

terencana, 

terorganisasi, 

produktif dan 

berkelanjutan 

1) Tercapainya 

peningkatan mutu 

tata kelola (good 

governance) 

kelembagaan 

dalam sistem 

manajemen  

a. Penataan organisasi ditingkat program studi 

dengan standar good governance  

b. Melaksanakan kebijakan good governance 

dalam sistem manajemen yang dilaksanakan 

secara terpadu.  

c. Peningkatan system penjaminan mutu di tingkta 

program studi 

2) Tercapainya 

peningkatan kerja 

sama dalam dan 

luar negeri  

 

a. Peningkatan fasilitas jejaring dan kerja sama 

dengan kebijakan pengembangan secara 

menyeluruh kapasitas kelembagaan, sumber 

daya manusia, tata kelola, pendataan, 

pemantauan serta pendanaan untuk program 

pendampingan. 

b. Peningkatan jumlah dan mutu kerja sama yang 

memproritaskan posisi strategis Prodi S1 

Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Ilmu 

Kesehatan UMSurabaya. 

c. Partisipasi aktif dalam kegiatan student 

exchange, lecturer exchange, joint research, 

conference, academic visiting, summer camp 

bagi mahasiswa dan kegiatan lain sebagai bentuk 

realiasasi kerjasama. 
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1.7 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  

6. Periode VI (keenam) pada tahun 2017 s.d. tahun 2021 

 

FIK UMSurabaya telah mengalami 3 (tiga) kali pergantian pimpinan yaitu : 

1. Periode I (pertama) tahun 1993 sd tahun 1997 

2. Periode II (kedua) tahun 1997 sd tahun 2003 

3. Periode III (ketiga) tahun 2003 sd tahun 2012 

4. Periode IV (keempat) tahun 2013 s.d. tahun 2017 

5. Periode V (kelima) tahun 2017 s.d. tahun 2021 

Sementara untuk Prodi S1 Keperawatan FIK UMSurabaya telah mengalami 4 

(Empat) kali pergantian pimpinan yaitu : 

1. Periode I (pertama) tahun 2006 s.d. tahun 2009 

2. Periode II (dua) tahun 2009 s.d. tahun 2013 

3. Periode III(ketiga) tahun 2013 s.d. tahun 2017 

4. Periode IV (empat) tahun 2017 s.d tahun 2021 

Pada periode kepemimpinan kedua (IV) ini disusun Rencana Strategi 2017/2021, dan 

telah disahkan oleh Dekan FIK UMSurabaya pada tanggal 24 September 2017.  

Selengkapnya penyusunan rencana strategi Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners 

FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat dicermati dalam gambar di bawah 

ini: 
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Gambar 1. Alur Penyusunan Rencana Strategis 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 Prodi S1 

Keperawatan dan Profesi Ners FIK UMSurabaya, 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 analisis SWOT. Setelah 

itu, selanjutnya adalah merumuskan isu strategis yang perlu dikembangkan oleh 

Program studi yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun pengembangan 

strategis terhadap isu strategis yang teridentifikasi kemudian dijadikan dasar dalam 

menyusun program dan kegiatan Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners FIK 

UMSurabaya tahun 2017-2021. 

 

 

 

Tupoksi Prodi 

Visi dan Misi 

Analisis Lingkungan 

Eksternal 
Analisis Lingkungan 

Internal 

Analisis 

Kondisi 

Isu strategis 

Strategi Pengembangan 

Program 2017-2021 

Kegiatan 

2017-2021 
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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 S1 Keperawatan dan Profesi Ners 

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. 

 

2.1 Analisa SWOT 

A. Situasi Internal (Kekuatan dan Kelemahan)  

Kekuatan  

1. Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners FIK UMSurabaya adalah milik 

persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki tata organisasi yang modern dan 

system tata kelola yang terstandarisasi. 

2. Jumlah kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri cukup banyak sebagai 

potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa dan 

peningkatkan jenjang pendidikan dosen ke luar negeri.  

3. Data lima tahun terakhir menunjukkan jumlah lulusan rata-rata per tahun 80 

orang ners per tahun, dengan angka efisiensi edukatif (AEE) meningkat, indeks 

prestasi komulatif >3,00 untuk di tingkat ners, lama studi rata-rata tingkat sarjana 

4 tahun dan profesi ners 2 semester (90 %) untuk program pendidikan profesi. 

Hal ini memungkinkan lulusan Prodi Ners FIK UMSurabaya dapat bersaing 

memasuki pasar kerja yang cukup tinggi dan variatif.  

4. Kurikulum pendidikan tinggi yang sudah terstandar dengan kerangka kualifikasi 

nasional Indonesia 

5. Memiliki Sumber Daya Manusia baik dosen dan tenaga kependidikan yang 

kompeten dengan pendidikan S2. 

6. Usia dosen di Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners FIK UMSurabaya masih 

tergolong muda antara 26 s.d. 45 tahun. Hal ini mempunyai potensi untuk terus 

berkembang lebih cepat dan besar 
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7. Adanya program beasiswa yang memberi kesempatan belajar yang lebih baik 

bagi masyarakat dengan memberikan pilihan seleksi masuk, serta menerima 

kurang lebih 150 mahasiswa per tahun.  

8. Peningkatan jumlah koleksi pustaka per tahun, adanya digital library, laser, ICT, 

dan multimedia yang memberikan kemudahan informasi segenap mahasiswa dan 

dosen maupun komunitas luar kampus.  

9. Semakin meningkatnya kualitas dosen baik dalam pencapaian gelar jabatan 

fungsional akademik yang dibuktikan dengan semakin banyaknya dosen yang 

bersertifikasi pendidik.  

10. Adanya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam proses atmosfir akademik 

telah ditindaklanjuti oleh program studi.  

11. Penyusunan rencana anggaran di tingkat fakultas dilakukan dengan mekanisme 

rapat kerja tiga bulan sebelum pelaksanaan yang melibatkan pimpinan Prodi  

12. Adanya audit keuangan internal dan eksternal yang dilakukan satu tahun sekali 

menunjukan transparasi pengelolaan keuangan di Prodi S1 Keperawatan dan 

Profesi Ners FIK UMSurabaya. 

13. Pembagian dana antara fakultas dan program studi diatur secara tertulis dan jelas.  

14. Informasi tentang penerimaan keuangan dan penerimaan mahasiswa saat daftar 

ulang dapat diakses secara online.  

15. Adanya penghargaan bagi penerbitan bahan ajar dan publikasi ilmiah di jurnal 

internasional  

16. Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada kebutuhan 

berdasarkan rasio dosen-mahasiswa, dan melalui panitia seleksi di tingkat 

universitas. 

17. Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya memiliki laboratorium yang sangat 

potensial untuk dikembangkan sebagai unit penghasil tambahan dana bagi 

kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi.  

18. Unversitas Muhammadiyah Surabaya memiliki system informasi terintegrasi 

dengan cybercampus, sarana prasarana yang memadai dan adanya peningkatan 

jumlah koleksi pustaka per tahun dengan system digital library. 

19. Memiliki system penjaminan mutu internal dibidang pembelajaran, penelitian 

dan pegabdian masyarakat 

20. Program Studi S1 Keperawatan memiliki Laboratorium dengan konsep mini 

hospital 
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21. Program Studi Pendidikan Profesi Ners memiliki wahana praktek berupa Rumah 

Sakit Pendidikan tipe B sehingga menunjang capaian pembelajaran skill 

 

Kelemahan  

1. Belum terimplementasi secara merata di bidang tridharma perguruan tinggi baik 

kerjasama dalam negeri maupun luar negeri.  

2. Rasio keketatan masih rendah dalam lima tahun terakhir 1:2 

3. Pengembangan metode pembelajaran belum secara keseluruhan menggunakan 

system e- learning 

4. Jumlah dosen yang berpendidikan S3 masih rendah 

5. Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor dan lektor kepala masih 

rendah 

6. Jumlah lulusan yang bekerja di luar bidang studinya belum terdata dengan baik.  

7. Dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang dari 

20% dari jumlah keseluruhan dosen. 

8. Perkembangan yang terjadi di masyarakat tidak dapat segera diikuti oleh 

perubahan kurikulum.  

9. Jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional, 

dan tulisan dalam bentuk buku masih sangat rendah.  

10. Rendahnya relevansi antara kegiatan pendidikan dengan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang menjadi penyebab lemahnya efektivitas 

pembelajaran mahasiswa.  

11. Belum terintegrasinya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan dosen pada kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

12. Perencanaan belum mengacu pada kebutuhan riil, tetapi masih lebih didasarkan 

kepada pagu anggaran tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian untuk 

tahun yang berbeda.  

13. Pelaksanaan anggaran dengan perencanaannya belum tersentralisasi. Hal ini 

menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan berjalan terpisah.  

14. Pemanfaatan aset untuk mendanai kegiatan pendidikan belum optimal.  

15. Kesadaran dan dukungan terhadap pentingnya pengelolaan aset di lingkungan 

dosen dan karyawan masih rendah.  

16. Ketersedian standar operasional prosedur (SOP) untuk meningkatkan mutu dosen 

dan pengembangan model pembelajaran agar berdampak pada mutu lulusan, 

efisiensi dan produktivitas lulusan belum maksimal.  
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17. Nilai TOEC masih sebagian besar ≤ 405, dengan masa tunggu lulusan sebagian 

besar ≥ 4 bulan. 

18. Jumlah kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti masih ≤ 5% 

19. Sarana penunjang kemahasiswaan masih kurang seperti lapangan olah raga dan 

pengembangan seni dan bakat, sarana akses wifi serta ruang ormawa masih 

belum representative. 

20. Jumlah dan kualitas sarana prasarana pembelajaran seperi ruang kuliah, alat 

bantu belajar dan laboratoriutm masih belum lengkap. 

 

B. SITUASI EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN)  

Peluang  

1. Penawaran kerja sama dari dalam dan luar negeri yang cukup besar dalam 

kerangka networking, benchmarking, double degree, dan berbagai skema 

kerjasama lain.  

2. Sumber daya manusia dan sumber dana dari dalam dan luar negeri belum banyak 

digali untuk dimanfaatkan secara maksimal.  

3. Demografi, geografi dan potensi daerah Kota Surabaya, Jawa Timur dan 

Indonesia Timur cukup besar untuk bersinergi dalam pengembangan daerah.  

4. Akses informasi yang tanpa batas dan semakin mudah dijangkau seiring pesatnya 

perkembangan teknologi informasi.  

5. Lembaga donor dan riset lokal, regional dan internasional dapat dimanfaatkan 

dalam pengembangan pendidikan dan riset.  

6. Reformasi perguruan tinggi dalam kebijakan anggaran berbasis kinerja 

memberikan peluang untuk bersaing dengan perguruan tinggi lain.  

7. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat menjadikan Prodi S1 

Keperawatan dan Profesi Ners FIK UMSurabaya lebih profesional.  

Tantangan  

1. Tuntutan pemerintah bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing 

bangsa melalui increase workplace productivity berpeluang untuk bersaing tidak 

sehat antar perguruan tinggi.  

2. Tuntutan masyarakat atau dunia usaha akan lulusan dan produk teknologi yang 

tinggi melalui komersialisasi riset.  

3. Persaingan kerja lulusan semakin ketat.  
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4. Globalisasi dan perdagangan bebas sangat membutuhkan kreativitas Prodi S1 

Keperawatan dan Profesi Ners FIK UMSurabaya untuk meningkatkan nilai 

jualnya di pasar bebas.  

5. Tuntutan kelulusan uji kompetensi nakes sebagai syarat untuk pengurusan STR 

meruapakan tantangan FIK untuk meningkatkan prosentase kelulusan uji 

kompetensi mahasiswanya. 

6. Tuntutan akreditasi prodi dan institusi sebagai syarat dalam keterserapan lulusan 

di beberapa institusi pemerintah atau swasta. 

 

2.2 Analisis Posisi Organisasi 

Analisis posisi organisasi dari Faktor Internal tersaji dalam tabel 2 sebagai berikut  

Tabel 2 Analisis posisi organisasi dari faktor internal 

No Kekuatan Skor Bobot Total 

1 Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners FIK 

UMSurabaya adalah milik persyarikatan 

Muhammadiyah yang memiliki tata organisasi yang 

modern dan system tata kelola yang terstandarisasi 

4 1 4 

2 Jumlah kerjasama baik dalam negeri maupun luar 

negeri cukup banyak sebagai potensi yang besar untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa dan 

peningkatkan jenjang pendidikan dosen ke luar negeri.  

4 0,5 2 

3 Data lima tahun terakhir menunjukkan jumlah lulusan 

rata-rata per tahun 80 orang ners per tahun, dengan 

angka efisiensi edukatif (AEE) meningkat, indeks 

prestasi komulatif >3,00 untuk di tingkat ners, lama 

studi rata-rata tingkat sarjana 4 tahun dan profesi ners 

2 semester (90 %) untuk program pendidikan profesi. 

Hal ini memungkinkan lulusan Prodi Ners FIK 

UMSurabaya dapat bersaing memasuki pasar kerja 

yang cukup tinggi dan variatif.  

4 0,5 2 

4  Kurikulum pendidikan tinggi yang sudah terstandar 

dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia 

4 1 4 

5  Memiliki Sumber Daya Manusia baik dosen dan 

tenaga kependidikan yang kompeten dengan 

pendidikan S2. 

4 1 4 

6 Usia dosen di Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners 

FIK UMSurabaya masih tergolong muda antara 26 s.d. 

45 tahun. Hal ini mempunyai potensi untuk terus 

berkembang lebih cepat dan besar 

2 0,5 1 

7 Adanya program beasiswa yang memberi kesempatan 

belajar yang lebih baik bagi masyarakat dengan 

memberikan pilihan seleksi masuk, serta menerima 

kurang lebih 150 mahasiswa per tahun.  

3 1 3 
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8 Peningkatan jumlah koleksi pustaka per tahun, adanya 

digital library, laser, ICT, dan multimedia yang 

memberikan kemudahan informasi segenap mahasiswa 

dan dosen maupun komunitas luar kampus.  

3 1 3 

9 Semakin meningkatnya kualitas dosen baik dalam 

pencapaian gelar jabatan fungsional akademik yang 

dibuktikan dengan semakin banyaknya dosen yang 

bersertifikasi pendidik.  

4 0,5 2 

10 Adanya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam 

proses atmosfir akademik telah ditindaklanjuti oleh 

program studi.  

3 1 3 

11 Adanya program beasiswa yang memberi kesempatan 

belajar yang lebih baik bagi masyarakat dengan 

memberikan pilihan seleksi masuk Universitas. 

3 0,5 1,5 

12 Penyusunan rencana anggaran di tingkat fakultas 

dilakukan dengan mekanisme rapat kerja tiga bulan 

sebelum pelaksanaan yang melibatkan pimpinan Prodi  

4 0,5 2 

13 Adanya audit keuangan internal dan eksternal yang 

dilakukan satu tahun sekali menunjukan transparasi 

pengelolaan keuangan di Prodi S1 Keperawatan dan 

Profesi Ners FIK UMSurabaya. 

3 1 3 

14 Pembagian dana antara fakultas dan program studi 

diatur secara tertulis dan jelas. 

3 1 3 

15  Informasi tentang penerimaan keuangan dan 

penerimaan mahasiswa saat daftar ulang dapat diakses 

secara online.  

3 1 3 

16 Adanya penghargaan bagi penerbitan bahan ajar dan 

publikasi ilmiah di jurnal internasional  

4 1 4 

17 Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan mengacu 

pada kebutuhan berdasarkan rasio dosen-mahasiswa, 

dan melalui panitia seleksi di tingkat universitas 

3 1 3 

18 Program Studi S1 Keperawatan memiliki 

Laboratorium dengan konsep mini hospital 

3 0,5 1,5 

19 Unversitas Muhammadiyah Surabaya memiliki system 

informasi terintegrasi dengan cybercampus, sarana 

prasarana yang memadai dan adanya peningkatan 

jumlah koleksi pustaka per tahun dengan system 

digital library. 

4 0,5 2 

20 Memiliki system penjaminan mutu internal dibidang 

pembelajaran, penelitian dan pegabdian masyarakat 

4 1 4 

21 Program Studi Pendidikan Profesi Ners memiliki 

wahana praktek berupa Rumah Sakit Pendidikan tipe B 

sehingga menunjang capaian pembelajaran skill 

4 1 4 

  Jumlah     59 

  Kelemahan Skor Bobot Total 

1 Belum terimplementasi secara merata di bidang 

tridharma perguruan tinggi baik kerjasama dalam 

3 1 3 
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negeri maupun luar negeri.  

2 Rasio keketatan masih rendah dalam lima tahun 

terakhir 1:2 

2 0,5 1 

3 Pengembangan metode pembelajaran belum secara 

keseluruhan menggunakan system e- learning 

4 2 8 

4 Jumlah dosen yang berpendidikan S3 masih rendah 3 1 3 

5 Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor 

dan lektor kepala masih rendah 

4 1 4 

6 Jumlah lulusan yang bekerja di luar bidang studinya 

belum terdata dengan baik. 

4 0,5 2 

7 Dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian 

masyarakat masih kurang dari 20% dari jumlah 

keseluruhan dosen. 

2 0,5 1 

8 Jumlah perolehan paten, publikasi ilmiah baik nasional 

maupun internasional, dan tulisan dalam bentuk buku 

masih sangat rendah. 

3 1 3 

9 Rendahnya relevansi antara kegiatan pendidikan 

dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang menjadi penyebab lemahnya efektivitas 

pembelajaran mahasiswa 

2 1 2 

10 Belum terintegrasinya penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilakukan dosen pada 

kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

2 0,5 1 

11 Perencanaan belum mengacu pada kebutuhan riil, 

tetapi masih lebih didasarkan kepada pagu anggaran 

tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian untuk 

tahun yang berbeda.  

3 1 3 

12 Pelaksanaan anggaran dengan perencanaannya belum 

tersentralisasi. Hal ini menyebabkan perencanaan dan 

pelaksanaan berjalan terpisah. 

2 0,5 1 

13 Pemanfaatan aset untuk mendanai kegiatan pendidikan 

belum optimal 

2 1 2 

14 Kesadaran dan dukungan terhadap pentingnya 

pengelolaan aset di lingkungan dosen dan karyawan 

masih rendah.  

2 0,5 1 

15 Ketersedian standar operasional prosedur (SOP) untuk 

meningkatkan mutu dosen dan pengembangan model 

pembelajaran agar berdampak pada mutu lulusan, 

efisiensi dan produktivitas lulusan belum maksimal. 

2 1 2 

16 Nilai TOEC masih sebagian besar ≤ 405, dengan masa 

tunggu lulusan sebagian besar ≥ 4 bulan. 

2 1 2 

17 Jumlah kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti 

masih ≤ 5% 

3 1 3 

18 Sarana penunjang kemahasiswaan masih kurang 

seperti lapangan olah raga dan pengembangan seni dan 

bakat, sarana akses wifi serta ruang ormawa masih 

belum representative. 

3 1 3 

19 Jumlah dan kualitas sarana prasarana pembelajaran 

seperi ruang kuliah, alat bantu belajar dan 

3 1 3 
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laboratoriutm masih belum lengkap 
     Jumlah     54,5 

     Selisih Kekuatan-kelemahan     4,5 

 

Analisis posisi organisasi dari faktor Faktor Eksternal tersaji dalam tabel 3 sebagai 

berikut. 

Tabel 3. Analisis posisi organisasi dari faktor eksternal 

No Peluang Skor Bobot Total 

1 

Penawaran kerja sama dari dalam dan luar negeri yang 

cukup besar dalam kerangka networking, benchmarking, 

double degree, dan berbagai skema kerjasama lain.  

4 2 8 

2 

Sumber daya manusia dan sumber dana dari dalam dan 

luar negeri belum banyak digali untuk dimanfaatkan 

secara maksimal 

3 1 3 

3 

Demografi, geografi dan potensi daerah Kota Surabaya, 

Jawa Timur dan Indonesia Timur cukup besar untuk 

bersinergi dalam pengembangan daerah. 

2 1 2 

4 

Akses informasi yang tanpa batas dan semakin mudah 

dijangkau seiring pesatnya perkembangan teknologi 

informasi. 

2 2 4 

5 

Lembaga donor dan riset lokal, regional dan internasional 

dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pendidikan dan 

riset. 

2 2 4 

6 

Reformasi perguruan tinggi dalam kebijakan anggaran 

berbasis kinerja memberikan peluang untuk bersaing 

dengan perguruan tinggi lain. 

2 1 2 

7 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat 

menjadikan UMSurabaya lebih profesional. 
2 1 2 

  Jumlah     25 

No Ancaman Skor Bobot Total 

1 

Tuntutan pemerintah bagi perguruan tinggi untuk 

meningkatkan daya saing bangsa melalui increase 

workplace productivity berpeluang untuk bersaing antar 

perguruan tinggi. 

2 2 4 

2 
Tuntutan masyarakat atau dunia usaha akan lulusan dan 

produk teknologi yang tinggi melalui komersialisasi riset. 
2 1 2 

3 

Semakin banyak perguruan tinggi swasta dan perguruan 

tinggi negeri yang tumbuh dan mengembangkan program 

studi Ners yang kompetitif. 

4 3 12 

4 Persaingan kerja lulusan semakin ketat. 4 2 8 

5 

Globalisasi dan perdagangan bebas sangat membutuhkan 

kreativitas Prodi Ners FIK UMSurabaya untuk 

meningkatkan nilai jualnya di pasar bebas 

3 1 3 

  Jumlah     29 

  Selisih Peluang-ancaman     -4 
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Berdasarkan hasil kajian analisis SWOT secara kuantitatif sebagaimana tabel 4, 

posisi Universitas Muhammadiyah Surabaya pada posisi Kuadran II (positif, 

negatif) Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi 

tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Diversifikasi 

Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah 

tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan 

untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh 

karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi 

taktisnya. 
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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 Program Studi sebagai pusat pengembangan 

keperawatan kritis yang berlandaskan nilai moralitas, intelektualitas dan berjiwa 

enterpreuner. 

telah ditetapkan tujuan, sasaran dan strategi, diantaranya : 

 

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 :  

a. Peningkatan mutu lulusan yang beriman dan berahlak melalui integrasi pembelajaran Al 

Islam dan Kemuhammadiyahan  

b. Pengembangan metode dan proses pembelajaran dengan pendekatan Student Centre 

Learning (SCL), penggunaan kurikulum berbasis KKNI serta penguatan kecakapan 

hidup  

c. Peningkatan kompetensi lulusan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing, kompetensi 

lainya melalui program sertifikasi kompetensi serta pemanfaatan teknologi informasi, 

melalui berbagai pelatihan.  

d. Peningkatan dan penyempurnaan sistem penjaminan mutu kurikulum, pembelajaran, 

layanan mahasiswa, dan suasana akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi 

standar mutu Pendidikan Kesehatan. 

e. Peningkatan program integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam proses 

pembelajaran  

f. Peningkatan peran penjaminan mutu dalam semua proses kegiatan, baik kegiatan 

akademik maupun non akademik. 
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g. Peningkatan partisipasi aktif dari dosen dan alumni dalam persiapan pelaksanaan Uji 

Kompetensi bagi lulusan Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Ilmu 

Kesehatan UM Surabaya 

Sasaran 2 :  

Tercapainya mutu kemahasiswaan  

Strategi :  

a. Pengembangan program peningkatan bakat, minat, soft skill, penalaran, 

kewirausahaan dan inovasi mahasiswa. 

b. Peningkatan standar nilai penerimaan mahasiswa dan pengembangan sistem 

penerimaan mahasiswaan baru, serta perluasan sistem promosi mahasiswa dengan 

kebijakan perekrutan mahasiswa bermutu.  

c. Peningkatan pencapaian prestasi mahasiswa dibidang akademik maupun non 

akademik pada tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional, melalui 

sistem pembinaan/coaching secara intensif.  

d. Peningkatan program penciptaan suasana akademik dan budaya akademik untuk 

memenuhi dan melampaui standar mutu kemahasiswaan  

 

Sasaran 3:  

Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia  

Strategi:  

a. Peningkatan kemampuan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan melalui 

berbagai program pelatihan, sertifikasi dan studi lanjut.  

b. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, melalui 

pengembangan staf yang berorientasi pada keunggulan bersaing.  

c. Peningkatan partisipasi dosen dalam kegiatan akademik dan publikasi baik tingkat 

nasional maupun internasional 

 

Sasaran 4:  

Tercapainya pengembangan jiwa entrepreneur pada civitas akademika  

Strategi:  

Strategi untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui cara sebagai berikut:  

a. Pengelolaan unit usaha yang dibentuk secara profesional sehingga dapat 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan Catur Darma Perguruan Tinggi. 
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b. Peningkatan jiwa entrepreneur dan melalui berbagai kegiatan pelatihan, 

workshop dan seminar serta terkait interpreuner sesuai dengan bidang keilmuan 

lulusan 

 

Sasaran 5 :  

Tercapainya mutu sarana prasarana dan peningkatan pendapatan serta sistem 

keuangan yang akutabel  

Strategi:  

a. Pengembangan mutu sarana dan prasarana yang menggunakan konsep 

berkemajuan dan islami.  

b. Penyempurnaan sistem informasi keuangan, system akuntansi dan manajemen 

yang terintegrasi dengan kebijakan implementasi good governance dalam sistem 

manajemen yang dilaksanakan secara terpadu, transparan, dan akuntabel 

ditunjukkan melalui publikasi laporan tahunan.  

c. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan operasional 

fakultas, pengawasan internal, pelaporan administrasi, dan keuangan  

d. Rekomendasi tim audit internal dan eksternal harus ditindaklanjuti sesuai dengan 

standar yang berlaku di UMSurabaya.  

e. Pengembangan sumber pendapatan dari berbagai sumber non mahasiswa seperti 

hibah dan usaha lain 

 

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 :  

d. Kebijakan peningkatan mutu penelitian yang berkontribusi pada IPTEK dan 

inovasi bidang kesehatan mengutamakan penyelesaian permasalahan masyarakat 

dan mendorong penelitian kerja sama, melalui penguatan kapasitas kelembagaan 

lembaga penelitian dan pusat studi.  

e. Pemberian dukungan finansial dan nonfinansial untuk penelitian dan publikasi.  
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f. Pengembangan joint program dengan perguruan tinggi luar negeri yang bermutu 

melalui kebijakan penjajagan pada semua program studi dengan memfasilitasi, 

memonitor, dan mengevaluasi. 

 

Tujuan 3: Menghasilkan produk pengabdian kepada mayarakat yang berbasis 

riset dan inovasi 

Sasaran 7 :  

Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi  

Strategi :  

a. Peningkatan mutu pengabdian masyarakat difokuskan pada upaya pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan 

kepedulian dan pemberdayaan masyarakat dengan berbasis riset dan inovasi.  

b. Pemberian dukungan finansial dan nonfinansial untuk pengabdian masyarakat 

berbasis riset dan inovasi.  

 

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:  

a. Pelibatan para dosen dan mahasiswanya dalam kegiatan ataupun kepengurusan di 

Persyarikatan Muhammadiyah dan organisasi otonomnya mulai dari Pimpinan 

Wilayah sampai Pimpinan Ranting (tingkat kelurahan). Dan partisipasi dalam 

kegiatan – kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah 

maupun ortomnya. 

b. Melakukan kajian ke-Islam-an dan ke-muhammadiyah-an melalui media 

mukadimah di dalam rapat-rapat fakultas (Faculty HITs sebagaian bulanan) dan 

program studi, serta perkuliahan. 
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Tujuan 5: Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan fakultas yang terencana, 

terorganisasi, produktif dan berkelanjutan 

Sasaran 9:  

Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) kelembagaan dalam 

sistem manajemen  

 

Strategi: 

a. Penataan organisasi fakultas dengan standar good governance  

b. Melaksanakan kebijakan good governance dalam sistem manajemen yang 

dilaksanakan secara terpadu.  

c. Peningkatan system penjaminan mutu fakultas  

 

Sasaran 10 :  

Tercapainya peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri  

Strategi:  

a. Peningkatan fasilitas jejaring dan kerja sama dengan kebijakan 

pengembangan secara menyeluruh kapasitas kelembagaan, sumber daya 

manusia, tata kelola, pendataan, pemantauan serta pendanaan untuk 

program pendampingan. 

b. Peningkatan jumlah dan mutu kerja sama yang memproritaskan posisi 

strategis Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya. 

c. Partisipasi aktif dalam kegiatan student exchange, lecturer exchange, joint 

research, conference, academic visiting, summer camp bagi mahasiswa dan 

kegiatan lain sebagai bentuk realiasasi kerjasama. 
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BAB 4 

INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN MENJADI PRODI YANG UNGGUL 

  

4.1 Indikator Kinerja Utama 

Indikator kinerja utama dalam mencapai VMTS Program Studi  yang tertuang dalam 

RIP Fakultas Ilmu Kesehatan 2013-2033 , Renstra Prodi S1 Keperawatan dan Profesi 

Ners tahun 2017-2021 dan Renov Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners tahun 2017-

2021. Adapun indikator, target pencapaian dan hasil evaluasi capaian VMTS sebagai berikut : 

Sasaran 1: Tercapainya mutu pembelajaran, dan lulusan yang memiliki 

kompetensi tinggi, beriman, berahlak, dan inovatif.  

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal 

dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum (100%) 

2. Persentase Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang 

KKNI/SKKNI yang sesuai perkembangan dan kebutuhan stakeholder (100%) 

3. Persentase Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian 

pembelajaran peta kompetensi dan mata kuliah pilihan (100%) 

4. Persentase mata kuliah dengan  Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas 

sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, 

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (100%) 

5. Persentase Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang 

mencakup target capaian, bahan kajian, metode mengajar, waktu dan tahap 

sesuai hasil capaian, ditinjau secara berkala dan diakses mahasiswa (100%) 

6. Persentase mata kuliah praktik yang memiliki modul dan pelaksanaannya 

sesuai dengan jmumlah kelompok studi dan tempat praktikum mahasiswa 

(100%) 

7. Persentase ketersediaan wahana praktik pembelajaran klinik minimal 2 RS tipe 

B (wahana utama) (100%) 

8. Persentase ketersediaan wahana praktik pembelajaran klinik minimal 2 RS tipe 

C (wahana pendukung) (100%) 

9. Persentase wahana praktik dengan RS terakreditasi (100%) 

10. Persentase wahana pembimbing klinik denga kualifikasi pendidikan Ners / 5 

tahun bekerja (100%) 

11. Prosentasi jumlah SKS Praktek/Praktik Klinik (program S1) (40%-50%) 
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12. Prosentasi jumlah SKS Praktek/Profesi (program Ners) (100%) 

13. Persentase Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran 

mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan 

beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 

dengan hasil baik dan ditindak lanjuti (100%) 

14. Persentase Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar 

mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan 

prinsip penilaian yang mencakup : edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan 

transparan, yang dilakukan secara terintegrasi (100%) 

15. Jumlah integrasi mata kuliah dengan penelitian/pengabdian kepada masyarakat. 

(min 30%) 

16. Jumlah forum akademik (seminar, pelatihan, kuliah tamu) nasional/regional per 

prodi per tahun (1 kali) 

17. Persentase Rata-rata Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (100%) 

18. Rata-rata IPK lulusan (S1 = 3.00, Profesi 1 tahun = 3.5, D3 Kep = 3,00) 

19. Persentase rata-rata masa study (D3 = 3 tahun, S1 = 4 tahun, Profesi = 1 tahun) 

20. Persentase kelulusan tepat waktu (100%) 

21. Persentase Rata-rata masa tunggu lulusan ( < 3 bulan) 

22. Persentase Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi  (100%) 

23. Persentase lulusan yang bekerja di perusahaan nasional (60%) 

24. Persentase prestasi lulusan di tempat kerja (1%) 

25. Persentase rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi maksimal 12 bulan 

(100%) 

26. Persentase rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir/skripsi minimal 12 kali 

pertemuan (100%) 

27. Persentase kelulusan Uji kompetensi (100%) 

 

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Persentase lulusan tersertifikasi TOEIC (100%) 

2. Persentase MK yang teritegrasi dengan Al Islam dan Kemuhammadiyahan 

(100%) 

3. Persentase jumlah sks mata kuliah keunggulan  dalam kurikulum (50%) 

4. Jumlah forum akademik internasional perprodi per tahun (1 kali) 

5. Persentase lulusan yang bekerja di perusahaan internasional (5%) 
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Sasaran 2 : Tercapainya mutu kemahasiswaan 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase metode seleksi  mahasiswa yang mengandung unsur seleksi potensi 

akademik, tes kesehatan, tes psikotest, wawancara (100%) 

2. Rasio pendaftar dengan yang lulus seleksi ( 1: >5) 

3.  Persentase jumlah mahasiswa baru dan jumlah lulusan (80%) 

4. persentase jumlah mahasiswa baru dan jumlah jumlah total mahasiswa ≤ 

maksimal 18% 

5. Persentase jumlah mahsiswa transfer/pindahan (< 25%) 

6. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru (10%) 

7. Persentase jumlah mahasiswa asing ( > 1%) 

8. Jumlah layanan kemahasiswaan (6 layanan) 

9. Persentase Kepuasan mahasiswa dengan nilai sangat baik  atas layanan dalam 

bidang (1) bimbingan dan konseling (bimbingan karier), (2) minat dan bakat, (3) 

pembinaan soft skills, (4) beasiswa, dan (5) kesehatan (75%) 

10. Persentase prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional dibandingkan jumlah 

mahasiswa aktif (1% dari jumlah mahasiswa) 

11. Persentase prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional dibandingkan 

jumlah mahasiswa aktif (0,3% dari jumlah mhs) 

12. Persentase prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional dibandingkan 

jumlah mahasiswa aktif (0,2% dari jumlah mhs) 

13. Persentase prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional dibandingkan 

jumlah mahasiswa aktif (0,3% dari jumlah mhs) 

 

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Persentase  nilai ekstrakulikuler mahasiswa dengan nilai baik dan sangat baik 

(100%) 

2. Persentase mahasiswa lulus Baca Al Quran dengan nilai A & B (80%) 

3. Persentase mahasiswa yang mampu menghafalkan 25 surat (jus ama) (100%) 

4. Persentase mahasiswa yang mampu menghafalkan 20 hadis yang berkaitan 

dengan kesehatan (100%) 

5. Persentase mahasiswa yang mampu menghafalkan 45 doa yang berkaitan 

dengan kesehatan (100%) 

6. Persentase mahasiswa yang melakukan sholat berjamaah (100%) 

7. Persentase mahasiswa penerima beasiswa (10%) 
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8. Persentase mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam program kreatifitas 

mahasiswa/program inovasi mahasiswa (10%) 

9. Persentase mahasiswa yang memperoleh sertifikat kegiatan ilmiah minimal 4 

sertifkat (100%) 

10. Persentase mahasiswa yang memperoleh sertifikat diklat manajemen dan 

kepemimpinan mahasiswa (100%) 

Sasaran 3: Tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya 

manusia 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap total jumlah DTPS 

(40%) 

2. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap total jumlah 

DTPS (10%) 

3. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap total jumlah 

DTPS (30%) 

4. Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S2/Sp. Bidang keahlian sesuai 

bidang PS (100%) 

5. Persentase dosen bersertifikat relevan (pendidik) (60%) 

6. Persentase dosen bersertifikat relevan (sertifikat kompetensi/STR /industri) 

(90%) 

7. Persentase dosen dengan Rata-rata beban kerja dosen 16 sks (12-16 sks) 

8. Persentase  dosen tidak tetap terhadap dosen tetap (10%) 

9. Rasio dosen dan mahasiswa akademik (1:20) 

10. Rasio dosen dan mahasiswa profesi (1:5-10) 

11. Persentase rata-rata beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai 

pembimbing utama (skripsi) maksimal 4/dosen (100%) 

12. Persentase rata-rata jumlah preseptor maksimal 1 : 4 (100%) 

13. persentase Kecukupan dosen pada wahana praktik (100%) 

14. Persentase Jumlah Rekognisi dosen (minimal 2/prodi) (50%) 

15. Persentase kinerja dosen dengan nilai baik dan sangat baik (100%) 

16. Persentase Jumlah dosen studi S3 per prodi per 3 thn (4) 

17. Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat pelatihan keahlian 

(70%) 

18. Jumlah Pustakawan dengan pendidikan minimal S1 (minimal 6) 
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19. Persentase Jumlah Tenaga Kependidikan (laboran) minimal lulusan D3 (3 x 

jumlah prodi) 

20. Persentase Jumlah Tenaga Kependidikan (teknisi) minimal lulusan D3 (4 x 

jumlah prodi) 

21. Persentase dosen mengikuti kegiatan seminar/workshop/pelatihan sesuai dengan 

keilmuan (minimal 1x/dosen) 

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

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Persentase dosen, karyawan dan pimpinan mampu membaca Al- Qur’an dengan 

tajwid yang benar (80%) 

2. Persentase pimpinan yang mampu menghafal dan memahahi 30 surat (jus ama) 

(100%) 

3. Persentase dosen yang mampu menghafal dan memahami 25 surat (jus ama) 

(100%) 

4. Persentase tenaga kependidikan, teknisi, laboran yang mampu menghafal dan 

memahami 20 surat (jus ama) (100%) 

5. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi tambahan /profesi/industri  

(minimal > 80%)  

 

Sasaran 4: Tercapainya pengembangan jiwa entrepreneur pada civitas 

Akademika 

1. Persentase nilai  kelulusan mata kuliah enterpreneur dengan nilai baik (80%) 

2. Persentase kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di kampus (90%) 

3. presentase mahasiswa/alumni  yang mempunyai usaha tambahan (wirausaha) diluar 

pekerjaan utama (25%) 

 

Sasaran 5: Tercapainya  mutu sarana  prasarana dan 

peningkatan pendapatan serta system keuangan yang akuntabel  

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase perolehan pendapatan dari mahasiswa (≤66%) 

2. Jumlah dana operasional pendidikan (20 juta/mhs/tahun) 

3. Besar dana penelitian per dosen per tahun (Rp 10 juta) 

4. Besar dana pengabdian per dosen per tahun pengabdian per dosen per tahun (Rp 

5 juta) 

5. Persentase dana penelitian terhadap total anggaran PT (5%) 
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6. Persentase dana pengabdian  terhadap total anggaran PT (1%) 

7. Persentase  investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam tiga (3) tahun terakhir 

pada UPPS (5-10%) 

8. Persentase gedung/ruang dengan cakupan layanan internet/wifi (100%) 

9. Rata-rata bandwidth per mahasiswa (kbps) (100 kbps) 

10. Persentase ketersediaan layanan fasilitas olahraga (lap futsal, basket, wall 

climbing, tenis meja, bola volley, bulu tangkis, fittnes, panahan & E-sport) 

(100%) 

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

mahasiswa, meja dan kursi dosen) (100%) 

12. Persentase ketersediaan klinik kesehatan (100%) 

13. Persentase ketersediaan ruang BEMU/Fakultas/Hima (100%) 

14. Persentase ketersediaan ruang IMM Korkom/Komisariat (100%) 

15. Persentase ketersediaan sarana ibadah (masjid) yang sangat memadai (100%) 

16. Persentase ketersediaan sarana parkir yang sangat memadai dengan luas yang 

memadai (100%) 

17. Persentase ruangan atau area yang terdapat CCTV (100%) 

18. Persentase ketersediaan ruang aula kapasitas > 1000 orang (serba guna) (100%) 

19. Persentase ketersediaan ruang theatre yang sangat memadai (100%) 

20. Persentase bangunan tersedia akses difable (jalan, toilet) (80%) 

21. Luas ruang dosen sesuai standar (4 m2/dosen) (100%) 

22. Luas ruang pimpinan (36 m2) (100%) 

23. Luas ruang kelas sesuai standar (42 m2/30 mhs) (100%) 

24. luas laboratoriom 1,5 m2 permahasiswa (100%) 

25. Luas ruang perpustakaan (200 m2) (100%) 

26. Ketersediaan fasilitas e-learning (100%) 

27. Sarana peralatan laboratorium (1:5 mhs) (100%) 

28. Jumlah koleksi pustaka dan buku teks 600 judul/prodi (100%) 

29. Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi (2 jurnal/prodi) (100%) 

30. Bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi (3 jurnal/prodi) (100%) 

31. Bahan pustaka berupa prosideing (9 prosiding/prodi) (100%) 

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Persentase dana yang dialokasikan untuk beasiswa (2%) 

2. Jumlah Aplikasi SIM untuk pengelolaan dan menyebarkan ilmu pengetahuan 

(10 sim) 
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3. Persentase ketersediaan fasilitas e-Journal (100%) 

4. persentase ketersediaan aksesbilitas e-book dari perpustakaan bereputasi yang 

bekerjasama dengan institusi (100%) 

5. Persentase ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok 

6. Persentase ketersediaan Kampus anti-narkoba 

 

Sasaran 6: Tercapainya mutu penelitian, dan publikasi ilmiah yang 

berkontribusi pada IPTEK dan Inovasi  

Indikator Kinerja Utama:  

1. Ketersediaan roadmap penelitian yang lengkap (100%) 

2. Persentase Penelitian yang sesuai dengan roadmap (100%) 

3. Persentase roadmap Penelitian yang dimiliki dosen (100%) 

4. Persentase jumlah penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang 

keilmuwan (100%) 

5. Persentase hasil monev penelitian dengan kriteria sangat baik dan ditindaklanjuti 

(85%) 

6. Persentase jumlah penelitian tingkat intenasional dan jumlah dosen (100%) 

7. Persentase jumlah penelitian tingkat nasional dan jumlah dosen (100%) 

8. Persentase jumlah penelitian tingkat wilayah dan jumlah dosen (100%) 

9. Persentase jumlah mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen 

(40%) 

10. Persentase keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (penelitian payung) 

(40%) 

11. Jumlah publikasi dosen pada  jurnal nasional/internasional (1 judul) 

12. Jumlah publikasi dosen pada seminar nasional/internasional (1 judul)  

13. Persentase buku referensi/monograf/ISBN (> 10%) 

14. Jumlah perolehan paten/HAKI oleh dosen dan mahasiswa hasil dari penelitian (2 

judul) 

15. Jumlah sitasi per paper (6 sitasi) 

 

Indikator Kinerja Tambahan: 

1. Jumlah penelitian kolaborasi internasional per tahun (1 judul) 

2. Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri (10% dari jumlah dosen/tahun) 

3. Persentase publikasi dosen/mahasiswa di jurnal penelitian internasional 

bereputasi/jumlah total dosen (> 10%) 
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4. Penelitian yang menghasilkan produk komersialisasi (20%) 

5. Persentase jumlah penelitian AIK yang berkaitan dengan kesehatan (30%) 

 

Sasaran 7: Tercapainya mutu pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

riset dan inovasi 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Persentase ketersediaan roadmap pengabdian kepada masyarakat (100%) 

2. Persentase ketersediaan roadmap PKM yang dimiliki dosen (100%) 

3. Persentase Judul pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa  yang sesuai 

dengan roadmap pengabdian (100%) 

4. Persentase kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan 5 unsur antara lain 

roadmap  dan keunggulan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pemanfaatan 

(100%) 

5. Persentase dosen yang melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang 

keilmuwan (100%) 

6. Persentase hasil monev pengabdian dengan kriteria sangat  baik dan ditindak 

lanjuti (85%) 

7. Persentase integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah (min 

30%) 

8. Persentase jumlah publikasi pengabdian pada  jurnal nasional/internasional/buku 

ajar/buku teks per tahun /jumlah total dosen (> 10%) 

9. Persentase Karya yang Mendapat paten, hak cipta, Pengakuan/Penghargaan dari 

Lembaga Nasional/Internasional (2 judul) 

Indikator Kinerja Tambahan : 

1. Jumlah  pengabdian internasional (5) 

2. jumlah Pengabdian yang menghasilkan produk komersialisasi (1) 

3. Persentase jumlah pengabdian dalam bidang kesehatan yang  mengintegrasikan 

AIK (30%) 

 

Sasaran 8: Tercapainya mutu Al Islam dan Kemuhammadiyahan pada civitas 

akademika UMSurabaya dalam menjadi teladan dalam rangka melaksanakan dakwah 

Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah 

1. Persentase lulusan yang memiliki nilai baik dalam ujian mata kuliah  AIK (100%) 

2. persentase civitas akademika yang menerapkan AIK dalam kehidupan kampus (80%) 

3. presentase pelanggaran kode etik civitas akademika (0%) 
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Sasaran 9: Tercapainya peningkatan mutu tata kelola (good governance) 

kelembagaan dalam sistem manajemen 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Ketersedian dokumen formal struktur organisasi dan Efektifitas pelaksanaannya 

(100%) 

2. Persentase kepuasan sangat puas mahasiswa, dosen, alumni  & mitra atas 

managemen tata pamong dan tata kelola (100%) 

3. Persentase prodi terakreditasi A/unggul (80%) 

4. Hasil Audit Independen (KAP) (WTP) 

5. Persentase ketersediaan standard operational procedure lengkap 100%) 

6. Persentase Implementasi SOP (100%) 

7. Persentase jumlah aktivitas pimpinan dalam asosiasi kependidikan (5) 

8. Persentase jumlah aktivitas pimpinan dalam  organisasi profesi/organisasi sosial 

kemasyarakatan (5) 

9. Persentase ketersediaan dokumen mutu/pedoman pengelolaan tri darma 

perguruan tinggi yang lengkap (100%) 

10. Persentase hasil monitoring evaluasi tata kelola/unit kerja dengan hasil baik dan 

ditindaklanjuti (100%) 

 

Indikator Kinerja Tambahan : 

1. Jumlah program studi teraktreditsi internasional (5) 

2. Persentase Jumlah unit kerja memiliki sertifikat ISO (5) 

 

Sasaran 9: Tercapainya peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri 

Indikator Kinerja Utama:  

1. Jumlah kerjasama yang bidang tri dharma yang terimplementasi (4% jumlah 

dosen (kerjasama Internasional ) 

2. persentase Kepuasan mitra terhadap Kerjasama (75%) 

3. Persentase manfaat kerjasama dalam proses pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian (100%) 

4. Persentase Mou yang masih berlaku dengan RS kualifikasi/khusus 

(kerjasama) (100%) 

5. Persentase jaminan keberlanjutan (100%) 
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Indikator Kinerja Tambahan 

1. Jumlah Mou non akademik (2) 

2. Persentase inplementasi kerjasama bidang AIK (20%) 

 

4.2 Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator Kinerja Tambahan dan Evaluasi Capaian Kinerja Tambahan Program Studi 

S1 Keperawatan dan Ners FIK UMSurabaya mengacu pada Indokatpr Kinerja 

Tambahan dan Evaluasi Capaian Kinerja tambahan Universitas Muhammadiyah 

Surabaya sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) 

Universitas 2017 – 2021. 
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BAB 5 

TARGET PENCAPAIAN STRATEGI  

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS PERIODE 2017-2021 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

1. Tercapainya mutu pembelajaran, dan 

lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, 

beriman, berahlak, dan inovatif. 

Indikator Kinerja Utama   2021 

Kurikulum    

Persentase Keterlibatan semua pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam 

proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum 
100% 90% 100% 

Persentase Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang 

KKNI/SKKNI yang sesuai perkembangan dan kebutuhan stakeholder 
100% 100% 100% 

Persentase Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran 

peta kompetensi dan mata kuliah pilihan 
100% 90% 100% 

Pembelajaran    

Persentase mata kuliah dengan  Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat 

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada mahasiswa 

100% 100% 100% 

Persentase Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang 

mencakup target capaian, bahan kajian, metode mengajar, waktu dan tahap sesuai 

hasil capaian, ditinjau secara berkala dan diakses mahasiswa 

100% 100% 100% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase mata kuliah praktik yang memiliki modul dan pelaksanaannya sesuai 

dengan jmumlah kelompok studi dan tempat praktikum mahasiswa 
100% 100% 100% 

Persentase ketersediaan wahana praktik pembelajaran klinik minimal 2 RS tipe B 

(wahana utama) 
100% 100% 100% 

Persentase ketersediaan wahana praktik pembelajaran klinik minimal 2 RS tipe C 

(wahana pendukung) 
100% 100% 100% 

Persentase wahana praktik dengan RS terakreditasi 100% 100% 100% 

Persentase wahana pembimbing klinik denga kualifikasi pendidikan Ners / 5 tahun 

bekerja 
100% 100% 100% 

Prosentasi jumlah SKS Praktek/Praktek Kerja Lapangan (program S1) 40% - 50% 40% 50% 

Prosentasi jumlah SKS Praktek/Praktek Kerja Lapangan (program Ners) 100% 100% 100% 

Persentase Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup 

karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar 

mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dengan hasil baik dan 

ditindak lanjuti 
100% 80% 100% 



Renstra S1 Keperawatan dan Ners 2017-2021 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar 

mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip 

penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang 

dilakukan secara terintegrasi 

100% 80% 100% 

 

   

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran   

Jumlah integrasi mata kuliah dengan penelitian/pengabdian kepada masyarakat. min 30% 10% 40% 

 
   

Suasana Akademik    

Jumlah forum akademik (seminar, pelatihan, kuliah tamu) nasional/regional per 

prodi per tahun 
1 kali 2 3 

 
   

Capaian pembelajaran/kompetensi lulusan    

Persentase Rata-rata Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).  100% 90% 100% 

Rata-rata IPK lulusan 
S1=3.00 3,20 3.5 

Profesi 1th = 3,5 3,34 3.75 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Efektifitas dan produktivitas pendidikan   

Persentase rata-rata masa study 
S1= 4 tahun 90% 100% 

Profesi 1th  90% 100% 

Persentase kelulusan tepat waktu 100% 90% 100% 

 
   

Daya saing lulusan    

Persentase Rata-rata masa tunggu lulusan < 3 bulan 85% 100% 

Persentase Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi  100% 90% 100% 

 
  

Kinerja lulusan   

Persentase kepuasan pengguna lulusan 100% 85% 100% 

Persentase lulusan yang bekerja di perusahaan nasional 60% 55% 75% 

Persentase prestasi lulusan di tempat kerja 1% 1% 1% 

Persentase rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi maksimal 12 bulan 100% 90% 100% 

Persentase rata-rata jumlah bimbingan tugas akhir/skripsi minimal 12 kali pertemuan 100% 90% 100% 

Persentase kelulusan Uji kompetensi 100% 85% 100% 

 
   

Indikator Kinerja Tambahan    
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase MK yang teritegrasi dengan Al Islam dan Kemuhammadiyahan 100% 85% 100% 

Persentase jumlah sks mata kuliah keunggulan  dalam kurikulum 50% 5% 10% 

Jumlah forum akademik internasional perprodi per tahun 1 kali 1,0 1 

Persentase lulusan yang bekerja di perusahaan internasional 5% 2% 6% 

 

   

2. Tercapainya mutu kemahasiswaan Indikator Kinerja Utama    

Kualitas input mahasiswa       

Persentase metode seleksi  mahasiswa yang mengandung unsur seleksi potensi 

akademik, tes kesehatan, tes psikotest, wawancara 
100% 100% 100% 

Rasio pendaftar dengan yang lulus seleksi (1: >5) 
5 3,00 4,00 

persentase jumlah mahasiswa baru dan jumlah lulusan  80% 80% 80% 

persentase jumlah mahasiswa baru dan jumlah jumlah total mahasiswa ≤ maksimal 

18% 18% 31% 27% 

    

Animo calon mahasiswa    

Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru  10% 5% 10% 

Persentase jumlah mahasiswa asing ( > 1%) 1% 1% 2% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

     

Layanan Mahasiswa    

Jumlah layanan kemahasiswaan 6 layanan 5 6 

persentase Kepuasan mahasiswa dengan nilai sangat baik  atas layanan dalam bidang 

(1) bimbingan dan konseling (bimbingan karier), (2) minat dan bakat, (3) pembinaan 

soft skills, (4) beasiswa, dan (5) kesehatan 

75% 75% 95% 

 
   

Prestasi Mahasiswa    

Persentase prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional dibandingkan jumlah 

mahasiswa aktif 

1% dari jumlah 

mhs 
1,0% 2% 

Persentase prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional dibandingkan jumlah 

mahasiswa aktif 

0,3% dari 

jumlah mhs 
0,3% 0,5% 

Persentase prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional dibandingkan jumlah 

mahasiswa aktif 

0,2% dari 

jumlah mhs 
0,15% 0,2% 

Persentase prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional dibandingkan 

jumlah mahasiswa aktif 

0,3% dari 

jumlah mhs 
0,10% 0.30% 

 
   

Indikator Kinerja Tambahan    
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase  nilai ekstrakulikuler mahasiswa dengan nilai baik dan sangat baik 100% 75% 100% 

Persentase mahasiswa lulus Baca Al Quran dengan nilai A & B 80% 80% 85% 

Persentase mahasiswa yang mampu menghafalkan 25 surat (jus ama) 100% 20,00% 40% 

Persentase mahasiswa yang mampu menghafalkan 20 hadis yang berkaitan dengan 

kesehatan 
100% 20,00% 40% 

Persentase mahasiswa yang mampu menghafalkan 45 doa yang berkaitan dengan 

kesehatan 
100% 20,00% 40% 

Persentase mahasiswa yang melakukan sholat berjamaah 100% 70,00% 100% 

Persentase mahasiswa penerima beasiswa 10% 2% 10% 

 

   

3. Tercapainya peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas sumber daya manusia 
Indikator kinerja Utama   

Profil dosen   

Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap total jumlah DTPS 40% 10% 20% 

Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap total jumlah DTPS 10% 1% 1,5% 



Renstra S1 Keperawatan dan Ners 2017-2021 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap total jumlah DTPS 30% 2% 5,0% 

Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S2/Sp. Bidang keahlian sesuai bidang 

PS  
100% 100% 100% 

Persentase dosen bersertifikat relevan (pendidik) 60% 30% 40% 

Persentase dosen bersertifikat relevan (sertifikat kompetensi/STR) 90% 100% 100% 

Persentase dosen dengan Rata-rata beban kerja dosen 16 sks 12-16 sks 16 16 

Persentase  dosen tetap dan dosen tidak tetap  10% 20% 10% 

Rasio dosen dan mahasiswa akademik 1:20 1:20 1:20 

Rasio dosen dan mahasiswa profesi 1:5-10 1:15 1:20 

Persentase rata-rata beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai 

pembimbing utama (skripsi) maksimal 4/dosen 
100% 100% 100% 

Persentase rata-rata jumlah preseptor maksimal 1 : 4 100% 100% 100% 

persentase Kecukupan dosen pada wahana praktik 
100% 100% 100% 

 

   

Kinerja dosen    
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase Jumlah Rekognisi dosen (minimal 2/prodi) 50% 40% 60% 

Persentase kinerja dosen dengan nilai baik dan sangat baik 100% 100% 100% 

    

Pengembangan dosen   

Persentase Jumlah dosen studi S3 per prodi per 3 thn  4 1% 4% 

Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat pelatihan keahlian 70% 50% 70% 

 Jumlah Pustakawan dengan pendidikan minimal S1 (minimal 6) 6 6 7 

Persentase Jumlah Tenaga Kependidikan (laboran) minimal lulusan D3 3 x jumlah prodi 100% 100% 

Persentase Jumlah Tenaga Kependidikan (teknisi) minimal lulusan D3 4 x jumlah prodi 100% 100% 

 
   

Indikator Kinerja Tambahan    

Persentase dosen, karyawan dan pimpinan mampu membaca Al- Qur’an dengan 

tajwid yang benar 
80% 80% 80% 

Persentase pimpinan yang mampu menghafal dan memahahi 30 surat (jus ama) 100% 90% 100% 



Renstra S1 Keperawatan dan Ners 2017-2021 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase dosen yang mampu menghafal dan memahami 25 surat (jus ama) 100% 90% 100% 

Persentase tenaga kependidikan, teknisi, laboran yang mampu menghafal dan 

memahami 20 surat (jus ama) 
100% 90% 100% 

Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi tambahan /profesi/industri  

(minimal > 80%) 80% 80% 80% 

 

   

4 Tercapainya mutu Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan pada civitas 

akademika UMSurabaya dalam 

menjadi teladan dalam rangka 

melaksanakan dakwah Islam melalui 

persyarikatan Muhammadiyah 

Persentase lulusan yang memiliki nilai baik dalam ujian mata kuliah  AIK 100% 80% 100% 

 
persentase civitas akademika yang menerapkan AIK dalam kehidupan 

kampus 
80% 60% 100% 

 presentase pelanggaran kode etik civitas akademika 0% 0,03% 0,00% 

5. Tercapainya mutu keuangan, sarana dan 

prasarana 
Indikator Kinerja Utama    

Keuangan    

Persentase perolehan pendapatan dari mahasiswa ≤66% 64% 63% 

Jumlah dana operasional pendidikan 
20 

juta/mhs/tahun 
20 23 

Besar dana penelitian per dosen per tahun Rp 10 juta 10 10 

Besar dana pengabdian per dosen per tahun pengabdian per dosen per tahun Rp 5 juta 5 5 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase dana penelitian terhadap total anggaran PT 5% 3% 5% 

Persentase dana pengabdian  terhadap total anggaran PT  1% 1% 2% 

Persentase  investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam tiga (3) tahun terakhir pada 

UPPS 

5-10% 5% 15% 

 

   

Sarana     

Persentase gedung/ruang dengan cakupan layanan internet/wifi 100% 100% 100% 

Rata-rata bandwidth per mahasiswa (kbps) 100 kbps 90 150 

Persentase ketersediaan layanan fasilitas olahraga (lap futsal, basket, wall climbing, 

tenis meja, bola volley, bulu tangkis, fittnes, panahan & E-sport) 
100% 30% 70% 

Persentase bangunan tersedia akses difable (jalan, toilet) 80% 50% 100% 

Luas ruang dosen sesuai standar (4 m2/dosen) 100% 80% 80% 

Luas ruang pimpinan (36 m2) 100% 80% 80% 

Luas ruang kelas sesuai standar (42 m2/30 mhs) 100% 80% 80% 

luas laboratoriom 1,5 m2 permahasiswa 100% 80% 80% 

Luas ruang perpustakaan (200 m2) 100% 80% 80% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana    

Ketersediaan fasilitas e-learning 100% 100% 100% 

Sarana peralatan laboratorium (1:5 mhs) 100% 90% 100% 

Jumlah koleksi pustaka dan buku teks 600 judul/prodi 100% 80% 100% 

Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi (2 jurnal/prodi) 100% 80% 100% 

Bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi (3 jurnal/prodi) 100% 80% 80% 

Bahan pustaka berupa prosideing (9 prosiding/prodi) 100% 80% 80% 

 
   

Indikator Kinerja Tambahan    

Persentase dana yang dialokasikan untuk beasiswa 2% 2,50% 4% 

Jumlah Aplikasi SIM untuk pengelolaan dan menyebarkan ilmu pengetahuan 10 sim 10 10 

Persentase ketersediaan fasilitas e-Journal 100% 100% 100% 

persentase ketersediaan aksesbilitas e-book dari perpustakaan bereputasi yang 

bekerjasama dengan institusi 
100% 100% 100% 

 

   

6. Tercapainya mutu penelitian, dan publikasi 

ilmiah yang berkontribu si pada IPTEK dan 
Indikator kinerja Utama    

Penelitian     
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Inovasi 
Ketersediaan roadmap penelitian yang lengkap 100% 100% 100% 

Persentase Penelitian yang sesuai dengan roadmap 100% 100% 100% 

Persentase roadmap Penelitian yang dimiliki dosen 100% 100% 100% 

Persentase jumlah penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang 

keilmuwan 
100% 100% 100% 

Persentase hasil monev penelitian dengan kriteria sangat baik dan ditindaklanjuti 85% 75% 90% 

Persentase jumlah penelitian tingkat intenasional dan jumlah dosen 100% 70% 100% 

Persentase jumlah penelitian tingkat nasional dan jumlah dosen 100% 100% 100% 

Persentase jumlah penelitian tingkat wilayah dan jumlah dosen 100% 100% 100% 

Persentase jumlah mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen  40% 25% 35% 

Persentase keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (penelitian payung) 40% 25% 35% 

 
   

Publikasi    

Jumlah publikasi dosen pada  jurnal nasional/internasional 1 judul 80% 100% 

Jumlah publikasi dosen pada seminar nasional/internasional   1 judul  40% 50% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase buku referensi/monograf/ISBN > 10% 20% 30% 

 
   

Luaran penelitian    

Jumlah perolehan paten/HAKI oleh dosen dan mahasiswa hasil dari penelitian 2 judul 2 2 

Prestasi/recognisi dosen    

Jumlah sitasi per paper 6 sitasi (372) 80% 90% 

 
   

Indikator Kinerja Tambahan    

Jumlah penelitian kolaborasi internasional per tahun 1 judul 0% 1% 

Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri 
10% dari jumlah 

dosen/tah un 
1% 10% 

Persentase publikasi dosen/mahasiswa di jurnal penelitian internasional 

bereputasi/jumlah total dosen 
> 10% 20% 30% 

Penelitian yang menghasilkan produk komersialisasi 20% 0% 1% 

Persentase jumlah penelitian AIK yang berkaitan dengan kesehatan 30% 20% 30% 

 

   

7. Tercapainya mutu pengabdian kepada 

masyarakat yang berbasis riset dan inovasi 
Indikator kinerja Utama    

Pengabdian kepada masyarakat   
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase ketersediaan roadmap pengabdian kepada masyarakat 100% 100% 100% 

Persentase ketersediaan roadmap PKM yang dimiliki dosen 100% 100% 100% 

Persentase Judul pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa  yang sesuai dengan 

roadmap pengabdian  

100% 100% 100% 

Persentase kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dengan 5 unsur antara lain 

roadmap  dan keunggulan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pemanfaatan 
100% 60% 100% 

Persentase dosen yang melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang 

keilmuwan 

100% 100% 100% 

Persentase hasil monev pengabdian dengan kriteria sangat  baik dan ditindak lanjuti 85% 75% 90% 

Persentase integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada mata kuliah min 30% 10% 40% 

 
   

Publikasi pengabdian kepada masyarakat    

Persentase jumlah publikasi pengabdian pada  jurnal nasional/internasional/buku 

ajar/buku teks per tahun /jumlah total dosen 
> 10% 10% 25% 

Luaran pengabdian kepada masyarakat    

Persentase Karya yang Mendapat paten, hak cipta, Pengakuan/Penghargaan dari 

Lembaga Nasional/Internasional 
2 judul 1% 2% 



Renstra S1 Keperawatan dan Ners 2017-2021 

 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

 
   

Indikator Kinerja Tambahan    

Jumlah  pengabdian internasional 5 1 2 

jumlah Pengabdian yang menghasilkan produk komersialisasi 1 1 2 

Persentase jumlah pengabdian dalam bidang kesehatan yang  mengintegrasikan AIK 30% 15% 30% 

 

   

8 Tercapainya pengembangan jiwa 

entrepreneur pada civitas akademika 
Persentase nilai  kelulusan mata kuliah enterpreneur dengan nilai baik 80% 80% 100% 

Persentase kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di kampus 90% 75% 95% 

presentase mahasiswa/alumni  yang mempunyai usaha tambahan (wirausaha) 

diluar pekerjaan utama 
25% 

10

% 
25% 

9. Tercapainya peningkatan mutu tata kelola 

(good governance) kelembagaan dalam 

sistem manajemen 

Indikator Kinerja Utama    

Sistem tata pamong    

Ketersedian dokumen formal struktur organisasi dan Efektifitas pelaksanaannya 100% 
100

% 
100% 

Persentase kepuasan sangat puas mahasiswa, dosen, alumni  & mitra atas 

managemen tata pamong dan tata kelola 
100% 85% 100% 

Persentase prodi terakreditasi A/unggul 80% 15% 50% 

Hasil Audit Independen (KAP) WTP 
 

WP 
WTP 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase ketersediaan standard operational procedure lengkap 100% 100% 100% 

Persentase Implementasi SOP 100% 90% 100% 

Persentase jumlah aktivitas pimpinan dalam asosiasi kependidikan 
5 100% 100% 

Persentase jumlah aktivitas pimpinan dalam  organisasi profesi/organisasi sosial 

kemasyarakatan 
5 100% 100% 

Kepemimpinan     

SPMI    

Persentase ketersediaan dokumen mutu/pedoman pengelolaan tri darma perguruan 

tinggi yang lengkap 
100% 100% 100% 

Persentase hasil monitoring evaluasi tata kelola/unit kerja dengan hasil baik dan 

ditindaklanjuti 
100% 80% 100% 

Indikator kinerja Tambahan    

jumlah program studi teraktreditsi internasional 5 0 1 

persentase Jumlah unit kerja memiliki sertifikat ISO  5 5 5 

10. Tercapainya peningkatan kerja sama dalam 

dan luar negeri  
Indikator Kinerja Utama    

Jumlah kerjasama yang bidang tri dharma yang terimplementasi 

4% jumlah 

dosen 

(kerjasama 

Internasional ) 

2% 5% 

persentase Kepuasan mitra terhadap Kerjasama 75% 80% 95% 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA STRATEGIS 
NILAI 

STANDAR 

Baseline 

(2017) 

TARGET 

CAPAIAN  

Persentase manfaat kerjasama dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian 100% 100% 100% 

Persentase Mou yang masih berlaku dengan RS kualifikasi/khusus (kerjasama) 100% 100% 100% 

Persentase jaminan keberlanjutan 100% 100% 100% 

Indikator Kinerja Tambahan    

jumlah Mou non akademik 2 2 2 

Persentase inplementasi kerjasama bidang AIK 20% 10% 20% 
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BAB 6 

PENUTUP 

 

Rencana strategis Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners 2017-

2021 merupakan dasar pembuatan rencana operasional tahun 2017-2021, arah 

kebijakan umum Dekan/pimpinan, rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan 

anggaran tahunan Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada tingkat program 

studi. Semua rencana Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas 

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 Prodi, yang dimintakan 

pertimbangan kepada Fakultas, Senat Fakultas dan Pimpinan Universitas 

UMSurabaya.  

Demikian penyusunan rencana strategi Program Studi S1 Keperawatan dan 

Profesi Ners meski terdapat berbagai keterbatasan, namun dengan kesungguhan dan 

komitmen yang kuat, Insya-Allah rencana strategis menuju Prodi yang unggul 

mencetak tenaga kesehatan yang berlandaskan moralitas, intelektualitas, dan berjiwa 

entrepreneur dapat tercapai. 
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