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Visi  

Visi Program Studi Magister kebidanan :  

Menjadi institusi pendidikan Kebidanan  yang menghasilkan lulusan yang mumpuni dan 

berdaya saing Internasional pada tahun 2030 

Misi  

Misi Program Studi Magister Kebidanan :  

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis metode ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidik kebidanan dengan kajian 

biomedik. 
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I. PENDAHULUAN 

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang selalu melakukan evaluasi diri dan 

tanggap terhadap dinamika lingkungan. Dengan melakukan evaluasi diri secara rutin, 

maka organisasi dapat mengetahui efektifitas dan efisiensi proses manajemennya. 

Program Studi Magister Kebidana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

mempunyai visi dan misi yang mendukung Universitas Brawijaya. Sebagai suatu 

organisasi, PS sangat menghargai adanya perubahan dinamika yang terjadi di 

masyarakat. Sehingga sangat terbuka untuk setiap tindakan koreksi yang akan 

dilakukan.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PS mengadakan suatu 

tinjauan manajemen yang bertujuan untuk melihat efektivitas dan efisiensi sistem 

meneemen yang berlaku di Program Studi dengan mempertimbangkan berbagai hal.  

 

II. LINGKUP BAHASAN 

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Program Studi 

Magister Kebidanan melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti 

yang dipersyaratkan, yaitu: 

1. Hasil audit, meliputi temuan temuan dalam Audit Internal Mutu (AIM) siklus 13 

tahun 2013 dan siklus 14 pada tahun 2014. 

2. Umpan balik pelanggan, meliputi umpan balik dari mahasiswa berupa tracer study, 

maupun dari stake holder, serta dari indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang 

dikompilasi dengan keluhan pelanggan.  

3. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja. 

4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing 

bidang dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi 

lagi). 

5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat 

perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya). 

6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal). 

7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja. 
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III. PELAKSANAAN 

Tinjauan manajemen PS Magister Kebidanan dilakukan dalam beberapa 

tahapan. Secara umum, proses tinjauan manajemen adalah sebagai berikut: 

Persiapan tinjauan manajemen diawali dengan penyusunan konsep teknis 

pelaksanaan tinjauan manajemen, terdiri dari jadwal, data yang diperlukan untuk bahan 

tinjauan manajemen dan pembagian tugas. Selanjutnya, peserta rapat rutin memberikan 

koreksi dan persetujuan terhadap konsep pelaksanaan tinjauan manajemen. Data awal 

kita dapatkan dari temuan AIM yang tercantum dalam program Siaim, serta 

pengumpulan data IKM dan keluhan Pengguna layanan.  

Pelaksanaan tinjauan manajemen dimulai dengan pengumpulan data terkait 

program PS Magister Kebidanan dengan mengacu kepada sasaran mutu, yaitu dimulai 

sejak Oktober 2016 dan November 2016. 

Seluruh peserta rapat menyampaikan capaian sasaran mutu serta hambatan 

yang ditemui.  Hasil pembahasan tersebut disertai dengan uraian hambatan, koreksi dan 

pencegahan/ terobosan baru yang dilakukan dalam pelaksanaan program-programnya. 

Hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada ketua UJM, untuk dilakukan kompilasi 

dan analisis efektifitas dan efisiensi sistem. Kegiatan rapat pleno evaluasi sistem 

manajemen dan perencanaan PS dilaksanakan dalam rapat bersama yang dihadiri 

seluruh tim penyusun laporan, pada tanggal 14 Nopember 2016.   

Dalam pelaporan tinjauan manajemen, hasil kompilasi dan analisis efektifitas dan 

efisiensi sistem di PS dirumuskan dalam suatu laporan tertulis. Konsep laporan tertulis 

tersebut disampaikan kepada ketua Program Studi untuk diperiksa dan diklarifikasi, 

kemudian diserahkan kepada pimpinan Fakultas setelah disahkan oleh Ketua Program 

Studi.  
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IV. HASIL 

Hasil evaluasi manajemen Program Studi Magister Kebidanan Fakultas kedokteran 

Tahun 2015 berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen 

(lihat Bab II). 

1. Hasil Audit Internal 
Program Studi Magister Kebidanan Fakultas kedokteran Universitas Brawijaya 

terselenggara sejak tahun 2011, berdasarakan SK Rektor Nomor 067/SK/2011 dan SK Dikti 

Nomor 381/E/O/2012, yang bertujuan untuk  mencetak lulusan yang  kompeten sebagai 

Ilmuwan yang mampu mengimplementasikan dan mengembangkan  Ilmu Kebidanan pendidikan 

lanjut (advanced), terfokus (concentrated), bersifat cendekia (scholarly), dan secara kontekstual 

mampu memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan 

mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk 

meningkatkan karir merekabaik sebagai  sebagai tenaga pendidik dan peneliti ilmu kebidanan. 

 Kurikulum awal pendidikan program studi magister kebidanan  disusun berdasarkan 

hasil diskusi antara staf pengajar, organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan dan 

stake holder. Kurikulum sudah mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan keilmuan 

dan tuntutan di masyarakat.  

 Pada tahun 2014, telah dilakukan visitasi akreditasi oleh BAN-PT, dengan hasil 

terakreditasi B sesuai dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

Nomor 448/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014.  

Program studi magister kebidanan sebagai salah satu lembaga yang berada di Universitas 

Brawijaya, wajib mengikuti kegiatan Audit Internal Mutu yang dilakukan oleh Universitas. Audit 

yang pertama kali dilakukan yaitu AIM siklus 13 yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013, 

dengan auditor Aryo Dewanto, SE, MM, Ak dan drg. Setyohadi, MS. Pada AIM tersebut terdapat 

banyak temuan yang merupakan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan di Program Studi, antara 

lain belum terbentuknya tim kurikulum sebagai unit yang mengkaji kesesuaian Learning 

Outcome proses belajar, belum dilakukan lokakarya kurikulum, penyusunan RPKPS yang belum 

lengkap, serta belum semua dosen pengajar yang memiliki sertifikasi dosen.  

Hasil temuan AIM siklus ke 13 ditindak lanjuti dengan melakukan peninjauan kurikulum 

pada tanggal 4 – 5 Desember 2014, yang dihadiri oleh staf pengajar program studi, organisasi 

profesi, organisasi institusi pendidikan, mahasiswa, alumni, dan stake holder.  Lokakarya 

tersebut menghasilkan usulan untuk penyempurnaan kurikulum Program Studi. Selain itu juga 
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dibentuk tim kurikulum yang terdiri yang representatif, yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan 

stakeholder (Tabel 1). 

 

No Bidang audit Uraian Butir Mutu Temuan catatan 

1 A. Standar 
Kompetensi 
(03) 

Ada unit kerja yang 
mengkaji kesesuaian 
antara Learning 
Outcome/CP dengan visi 
misi KKNI 

Sudah terbentukUJM 
sebagai unit kerja 
yang mengkaji 
kesesuaian LO dan 
visi misi dan KKNI, 
namun belum 
berfungsi dengan 
maksimal > 
seharusnya ada unit 
kerja selain UJM 
misal EU yang 
bertugas mengkaji 
kurikulum 
 

Susunan Tim EU/Tim 
Kurikulum 
 
 
Sebelum 28 mei 2015 

2 B. Standar Isi 
Pembelajaran 
(Kurikulum) 
(01) 

Ada Evaluasi oleh 
Program Studi (PS) 
tentang kesesuaian 
standar isi pembelajaran 
(kurikulum) dengan 
Capaian Pembelajaran 
(CP) 

Sudah ada standar isi 
pembelajaran yang 
tercantum dalam buku 
pedoman pendidikan, 
namun belum ada 
evaluasi dari PS > 
termasuk LO VS 
Matakuliah 
 

Laporan kegiatan 
peninjauan kurikulum 

3 B. Standar Isi 
Pembelajaran 
(kurikulum) 
(03) 

Keberadaan Tim 
Kurikulum (atau yang 
setara) yang 
representative terdiri dari 
dosen, mahasiswa, 
stakeholder, dan 
pengawasan 
implementasinya 
dilakukan oleh Unit 
Jaminan Mutu (UJM) 
atau Gugus Jaminan 
Mutu (GJM) 
 

Belum terbentuk Tim 
Kurikulum >SD A3 

Susunan Tim EU/Tim 
Kurikulum 
 
Sebelum 28 Mei 2015 

4 B. Standar Isi 
Pembelajaran 
(kurikulum) 
(04) 

Proses pengembangan 
kurikulum terorganisasi  

Sedang direncanakan 
lokakarya 
pengembangan 
kurikulum > lokakarya 
pengembangan 
kurikulum 
direncanakan 
melibatkan tim 
kurikulum + 
stakeholder 
 

Permintaan 
penambahan tenaga 
 
Laporan kegiatan 
peninjauan kurikulum 

5 B. Standar Isi 
Pembelajaran 
(kurikulum) 
(06) 

Penggunaan CP sebagai 
dasar mengembangkan 
dan 
mengimplementasikan 
filosofi, isi, dan metode 
instruksional 
(pembelajaran) 

Sedang direncanakan 
lokakarya 
pengembangan 
kurikulum > sd B7 

Permintaan 
penambahan tenaga  
 
Laporan kegiatan 
peninjauan kurikulum 
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kurikulum dan asesmen 
pencapaian kompetensi 
mahasiswa 
 

6 B. Standar Isi 
Pembelajaran 
(kurikulum) 
(07) 

Dalam penyusunan 
kembali (redesign) 
kurikulum, Tim Kurikulum 
mempertimbangkan 
kesesuaian antara 
kurikulum yang 
dirancang dan 
implementasinya. 
 

Kegiatan peninjauan 
kurikulum ada dalam 
tahap perencanaan 

Permintaan 
penambahan tenaga  
 
 
Laporan kegiatan 
peninjauan kurikulum 

7 B. Standar Isi 
Pembelajaran 
(Kurikulum) 
[08] 

Dalam redesign 
kurikulum, Tim Kurikulum 
mengevaluasi  Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS) dan pembelajaran 
aktual (bahan ajar yang 
digunakan dan strategi 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan), 
pembelajaran ko-
kurikuler dan ekstra-
kurikuler, sistem 
blok/konvensional, serta 
penilaian, untuk 
menjamin ketercapaian 
kompetensi yang 
dicanangkan. 
 

kegiatan peninjauan 
kurikulum ada dalam 
tahap perencanaan 

Permintaan 
penambahan tenaga  
 
 
Laporan kegiatan 
peninjauan kurikulum 

8 B. Standar Isi 
Pembelajaran 
(Kurikulum) 
[09] 

Pengembangan 
kurikulum 
mempertimbangkan dan 
mengakomodasi: (a) 
Peraturan perundang-
undangan; (b) Badan 
Standarisasi Nasional 
Perguruan Tinggi 
(BSNPT); (c) Kebutuhan 
para pemangku 
kepentingan; (d) 
Konsensus dari asosiasi 
pendidikan; (e) 
Konsensus dari asosiasi 
profesi nasional dan/atau 
internasional; (f) Capaian 
pembelajaran yang 
ditetapkan Dikti-KKNI; 
(g) Visi misi UB; (h) 
Tracer study. 
 

Perencanaan 
kegiatan peninjauan 
kurikulum 

Permintaan 
penambahan tenaga  
 
Laporan kegiatan 
peninjauan kurikulum 

9 B. Standar Isi 
Pembelajaran 
(Kurikulum) 
[12] 

Dokumen kurikulum 
dibuat dalam format 
buku Pedoman 
Akademik dan website 
yang mencantumkan: (a) 
Peraturan terkait sistem 
Pendidikan Tinggi yang 
berlaku di Indonesia dan 

Tercantum dalam 
buku pedoman 
pendidikan > cek 
apakah ada semua 
komponen termasuk 
(h) Proses penilaian 
CP; (i) Pemetaan CP 
versus MK. Aspek ini 

Format penilaian CP 
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Peraturan atau 
konsensus lembaga lain 
yang digunakan sebagai 
dasar pertimbangan 
penyusunan kurikulum; 
(b) Profil lulusan; (c) 
Capaian Pembelajaran 
(Learning Outcome); (d) 
Jumlah sks; (e) Masa 
studi minimum dan 
maksimum; (f) Mata 
Kuliah (MK) untuk 
mencapai hasil 
pembelajaran dengan 
kompetensi inti; 
pendukung dan lainnya; 
(g) Proses pembelajaran 
yang berpusat pada 
mahasiswa; (h) Proses 
penilaian CP; (i) 
Pemetaan CP versus 
MK; (j) Deskripsi singkat 
Blok MK dan MK, serta 
kompetensi/learning 
objectives yang akan 
dicapai; (k) Rencana 
Pembelajaran Semester 
(RPS). 
 

belum terdokumentasi 
dengan baik. 

10 C. Standar 
Proses [03] 

Semua perencanaan 
proses pembelajaran tiap 
MK atau blok MK berupa 
RPS sudah memuat: (a) 
nama program studi, 
nama MK dan kode MK, 
semester, sks, nama 
dosen pengampu; (b) 
capaian pembelajaran 
(CP) lulusan yang 
dibebankan pada MK; (c) 
kemampuan akhir yang 
direncanakan pada tiap 
tahap pembelajaran 
untuk memenuhi CP 
lulusan; (d) bahan kajian 
yang terkait dengan 
kemampuan yang akan 
dicapai; (e) metode 
pembelajaran; (f) waktu 
yang  
disediakan untuk 
mencapai kemampuan 
pada tiap tahap 
pembelajaran; (g) 
pengalaman belajar 
mahasiswa yang 
diwujudkan dalam 
deskripsi tugas yang 
harus dikerjakan oleh 
mahasiswa selama satu 

Sebagian besar RPS 
sudah memenuhi 
kriteria tersebut. > cek 
RPS. Masih ada RPS 
yang belum 
memenuhi kriteria 
tersebut 

Pedoman Penyusunan 
RPKPS 
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semester; (h) kriteria, 
indikator, dan bobot 
penilaian; serta (i) daftar 
referensi yang 
digunakan. 
 

11 D. Standar 
Penilaian 
Pendidikan 
[01] 

Ada proses validasi 
metode penilaian yang 
digunakan untuk menilai 
CP mahasiswa. 
 

Sedang direncanakan 
proses validasi 
metode penilaian 
mahasiswa 

 

12 D. Standar 
Penilaian 
Pendidikan 
[06] 

Mahasiswa yang 
dinyatakan lulus berhak 
memperoleh ijazah, gelar 
atau sebutan, dan Surat 
Keterangan Pendamping 
Ijazah (SKPI). Surat 
Keterangan Pendamping 
Ijazah (SKPI) paling 
sedikit berisi, identitas 
pemilik SKPI, identitas 
PT penyelenggara PS; 
program pendidikan; 
program studi, CP PS; 
peringkat lulusan PS 
dalam KKNI. 
 

Sampai saat ini belum 
ada SKPI (Belum ada 
kejelasan maksud 
SKPI). Referensi 
SKPI salah satunya 
adalah Permendikbud 
No 81/2014 tentang 
ijazah, sertifikat 
kompetensi dan 
sertifikat profesi PT 

SK Dekan u SKPI 

13 E. Standar 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
[01] 

Setiap dosen pemangku 
MK telah memiliki 
kualifikasi akademik dan 
kompetensi pendidik 
(pedagogik), serta 
memiliki kemampuan 
untuk menyelenggarakan 
pendidikan dalam rangka 
pemenuhan CP lulusan. 
 

Belum semua dosen 
pemangku memiliki 
sertifikasi dosen, 
namun untuk dosen 
pemangku sudah 
memenuhi standar 
pendidikan minimal 

Surat Permintaan 
sertifikasi dosen 

14 F. Standar 
Pengelolaan 
[06] 

Program studi  secara 
kontinyu melaporkan 
Evaluasi Diri kepada 
Dekan dalam rangka 
meningkatkan mutu 
akademik 
 
 

Evaluasi diri sudah 
tahun ini dilaporkan 
dan direncanakan 
untuk dilaksanakan 
setiap tahun 

 

15 F. Standar 
Pengelolaan 
[09] 

Sistem penjaminan mutu 
tingkat magister dan 
doktor berjalan sesuai 
dengan standar 
penjaminan mutu. Ada 
kebijakan evaluasi dan 
pengendalian mutu 
program yang efektif. 
Sistem telaah (review) 
program sangat baik 
(ada cara validasi yang 
handal). Ada sistem 
dokumentasi yang 
bermutu sangat baik. 
Semua laporan 

telah terdapat 
evaluasi dan 
pengendalian mutu, 
namun belum tindak 
lanjut hasil evaluasi 
secara kontinyu. 

Undangan rapat 
 
Absensi rapat 
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ditindaklanjuti. Ada 
umpan balik  terhadap 
pelayanan (dosen, 
pengelola, tebaga 
penunjang)  dan tindak 
lanjutnya, yang didukung 
dokumen yang lengkap.  
Ada umpan balik terkait 
proses pembelajaran 
dan kurikulum untuk 
mencapai CP. Di-
akreditasi oleh badan 
akreditasi regional atau 
internasional. 
 

16 2. Profil [22] Visi, Misi, Tujuan, Motto 
dan Maklumat 
Pelayanan 

tercantum janji 
layanan 

Website 
 

17 2. Profil [25] Sumber Daya Manusia, 
beserta jabatan dan 
tupoksi singkat masing-
masing person 

Tupoksi belum 
dijabarkan masing 
masing person, hanya 
terbatas pada setiap 
bagian 
 

SK Struktur organisasi 
dan tupoksi 

18 3. Pendidikan 
[36] 

Status Akreditasi 
(Nasional/Internasional) 
PS di bawahnya 

Saat ini sedang 
proses akreditasi, 
sudah dilakukan 
visitasi pada tanggal 
10-12 September 
2014 
 

Sertifikat hasil visitasi 
telah diterima program 
studi 

19 4. Penelitian 
dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[43] 
 

Kerjasama 
(nasional/internasional) 

Saat ini kerjasama 
nasional dan 
internasional 
dilakukan di tingkat 
Fakultas Kedokteran 

 

20 4. Penelitian 
dan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[45] 
 

Hasil Pengabdian (judul 
pengabdian dan foto 
pendukung) 

Pada beberapa 
penelitian tidak 
disertai dengan foto 
pendukung 

Website  

21 6. Sistem 
Penjaminan 
Mutu [64] 

Uraian mekanisme 
Tinjauan Manajemen 

Belum ada informasi 
pelaksanaan tinjauan 
manajemen. 

 

 

Kegiatan AIM ke 14 dilakukan pada tahun 2016, yang dilakukan secara internal oleh 

Fakultas Kedokteran. Hal ini merupakan kebijakan dari Universitas Brawijaya, dalam hal ini oleh 

Gugus Jaminan Mutu untuk melakukan AIM secara internal oleh masing masing Fakultas 

berdasarkan pertimbangan berbagai hal, antara lain jumlah asesor internal yang sudah 

mencukupi. Pada kegiatan ini, Fakultas yang diberikan kewenangan melakukan audit internal 

antara lain : Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Kegiatan AIM siklus 14 dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2015 dengan 
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auditor Atmari, SST dan drg. Yuanita yang menghasilkan beberapa temuan, yang mungkin 

merupakan temuan siklus sebelumnya serta beberapa temuan baru. Selain itu, telah dilakukan 

tindakan untuk mengklarifikasi temuan pada siklus AIM ke 13. Kegiatan AIM siklus 14 

dilaksanakan Beberapa temuan yang belum dapat kami klarifikasi, terjadi karena beberapa 

hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, serta waktu. Sesuai dengan ruang lingkup 

pada kegiatan AIM siklus 14 adalah tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya (tabel 2) 

Beberapa temuan baru pada AIM siklus 14 antara lain : Surat Keterangan Pandamping 

Ijasah (SKPI) yang belum ada, sertifikasi dosen pengajar yang belum lengkap, serta proses 

validasi penilaian mahasiswa yang terlaksana dengan baik. Temuan AIM siklus 14 ditindaklanjuti 

dengan mengkoordinasikan dengan pihak Fakultas untuk penerbitan SKPI, dan usulan 

penambahan sumber daya manusia, serta usulan sertifikasi dosen pengajar Program Studi.  

 

NO   TEMUAN 

1 F. Standar 
Pengelolaan [05] 

Ada Program Kerja Tahunan 
dan ada evaluasi secara 
berkala dan terdokumentasi 
baik. 

Evaluasi program kerja belum 
mencantumkan indikator 
pencapaian dan beberapa 
target belum sesuai contoh: 
target publikasi hanya 
ditujukan pada mahasiswa 

2 Standar 
Pengelolaan [06] 

Program studi  secara 
kontinyu melaporkan Evaluasi 
Diri kepada Dekan dalam 
rangka meningkatkan mutu 
akademik 

Evaluasi diri belum dilakukan 
secara kontinyu melaporkan 
ke dekan 

3 Standar 
Kualifikasi 
Peneliti untuk 
Penelitian [01] 

Kualifikasi Ketua Peneliti dari 
penelitian yang dibiayai UB 
adalah Doktor 

Kualifikasi telah sesuai, 
namun 3 tahun terakhir belum 
ada dosen yang 
mendapatkan dana penelitian 
dari UB dan Jumlah Doktor 
masih sedikit, perlu 
ditingkatkan 
 

4 Standar 
Kualifikasi 
Peneliti untuk 
Penelitian [02] 

Kualifikasi Pembantu Peneliti 
adalah Doktor, Magister, 
Spesialis, atau yang setara. 

Kualifikasi telah sesuai, 
namun 3 tahun terakhir belum 
ada dosen yang 
mendapatkan dana penelitian 
dari UB 

5 Standar 
Kualifikasi 
Peneliti untuk 
Penelitian [03] 

Kualifikasi Anggota Peneliti 
selain Pembantu Peneliti 
adalah minimal lulusan 
Sekolah Menengah Umum, 
Sekolah Menengah Kejuruan, 
atau yang setara. 

 

6 Standar 
Kompetensi 
Peneliti untuk 
Penelitian (01) 

Peneliti Utama: Doktor yang 
telah memimpin 
penelitian/sebagai Ketua 
Peneliti dan/atau penelitian 
mandiri dalam 15 (lima belas) 
penelitian. 

Kriteria peneliti telah sesuai, 
namun 3 tahun terakhir dosen 
belum melakukan penelitian 
dan Jumlah Doktor masih 
sedikit, perlu ditingkatkan 
jumlahnya 
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7 Standar 
Kompetensi 
Peneliti untuk 
Penelitian [04] 

Peneliti Pemula: doktor yang 
telah memimpin 
penelitian/sebagai Ketua 
Peneliti dan/atau penelitian 
mandiri dalam 1 (satu) 
penelitian atau 
Doktor/Magister yang telah 
berpartisipasi sebagai 
Pembantu P9eneliti minimal 
dalam 3 (tiga) penelitian. 

Kriteria peneliti telah sesuai, 
namun 3 tahun terakhir dosen 
belum melakukan penelitian 

8 Standar 
Pengelolaan 
Penelitian [01] 

Semua penelitian dilaporkan 
Ketua Peneliti kepada Rektor 
melalui Ketua LPPM. 

Belum ada penelitian untuk 
tahun 2013-2015 
 

9 Standar Proses 
Penelitian [03] 

 
Laporan penelitian adalah 
draf laporan penelitian yang 
telah melalui perbaikan dari 
hasil seminar dan proses 
pemindaian anti plagiasi dan 
menunjukkan orisinalitas ≥ 
85%. 

laporan penelitian belum 
melewati proses pemindaian 
anti plagiasi (FKUB sedang 
dlam proses pembelian 
software Anti Plagiasi) 

10 M. Standar 
Luaran 
Penelitian [01] 

Publikasi hasil penelitian 
dalam format jurnal, buku, 
makalah seminar dan karya 
tulis ilmiah populer harus 
melalui Proses Pemindaian 
Anti Plagiasi (PPAP) dan 
menunjukkan tingkat 
orisinalitas masing-masing ≥ 
85%. 

Belum melewati proses 
pemindaian orisinalitas, baru 
akan direncanakan tahun 
2016 

11 N. Standar 
Capaian 
Penelitian [01] 

Persentase dosen yang 
menjalankan penelitian 
adalah >50% per tahun 

Penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian bersama 
dengan mahasiswa (Tesis) 

12 N. Standar 
Capaian 
Penelitian [02] 

Persentase publikasi artikel 
ilmiah dosen pada jurnal 
internasional bereputasi 
adalah >25% per tahun. 

Dosen belum melakukan 
penelitian selam 3 tahun 
terakhir 

13  N. Standar 
Capaian 
Penelitian [03] 

Persentase publikasi buku 
dosen yang diterbitkan oleh 
penerbit adalah >25% per 
tahun. 

Masih 5% dosen yang 
menulis buku dan diterbitkan 
oleh penerbit 

14 N. Standar 
Capaian 
Penelitian [06] 

Persentase dosen yang 
berperan sebagai invited 
speaker pada pertemuan 

ilmiah internasional adalah 
>10% per tahun 

6% dosen yang menjadi 
invited speaker pd tahun 
2014 

15 N. Standar 
Capaian 
Penelitian [07] 

Persentase dosen yang 
berperan sebagai penyaji oral 
atau penyaji poster pada 
pertemuan ilmiah 
internasional adalah >25% 
per tahun 

18 % dosen yang sebagai 
penyaji di seminar ilmiah 
internasional 
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16 N. Standar 
Capaian 
Penelitian [08] 

Persentase dosen 
yang berperan sebagai  
peserta pada pertemuan 
ilmiah internasional adalah 
>50% per tahun 

17 N. Standar 
Capaian 
Penelitian [10] 

Program Studi S-2 dan S-3 
rata-rata dana penelitian lebih 
dari Rp 18 juta per dosen per 
tahun. 

6,4 juta per dosen per tahun 
(2012 : 2 Kegiatan, 2013 : 2 
Kegiatan, 2014 dan 2015 
tidak ada) 

18 Standar Capaian 
Penelitian [11] 

Ada bukti bahwa hasil 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat selama 5 
tahun terakhir >35% per 
tahun dipublikasikan dalam 
jurnal ilmiah nasional 
terakreditasi dan prosiding. 

2011-2013 : 8 Publikasi, 
2014: 0, 2015 : 0 (10%) 

19 Standar 
Kompetensi 
Pelaksana 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [01] 

Peneliti Utama: Doktor yang 
telah memimpin PkM/sebagai 
Ketua Peneliti dan/atau PkM 
mandiri dalam 15 (lima belas) 
kegiatan PkM. 

1 kegiatan dari 8 doktor 

20 Standar 
Kompetensi 
Pelaksana 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [04] 

Peneliti Pemula: Doktor yang 
telah memimpin PkM/sebagai 
Ketua Pelaksana PkM 
dan/atau penelitian PkM 
mandiri dalam 1 (satu) 
penelitian atau 
Doktor/Magister yang telah 
berpartisipasi sebagai 
Pembantu Pelaksana PkM 
dalam 3 (tiga) penelitian. 

Kegiatan PkM dilakukan oleh 
doktor dan dibantu oleh 
dosen Doktor dan Magister 
(Jumlah kegiatan masih 
sedikit dibandung jumlah 
dosennya hanya ada 1 
kegiatan, semua dosen 
doktor/magister menjadi 
pembantu peneliti) 

21 Standar Proses 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [01] 

Draf laporan PkM yang telah 
melalui perbaikan dari hasil 
seminar dan proses 
pemindaian anti plagiasi dan 
menunjukkan orisinalitas 
≥70% disebut Laporan PkM. 

Laporan PKM belum melalui 
pemindaian anti plagiasi 
(Saat ini FKUB sedang 
proses pembelian software 
anti plagiasi) 

22 Standar Proses 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [02] 

Publikasi hasil PkM wajib 
dilakukan melalui jurnal dan 
buku dan dapat ditambahkan 
dalam bentuk (1) makalah 
seminar, baik dalam bentuk 
oral atau poster, (2) 
pengajuan paten, (3) karya 
tulis ilmiah populer, (4) HAKI, 
(5) produk/  prototipe/formula, 
desain. 

Laporan PKM belum 
dipublikasikan melalui jurnal 
dan buku 

23 Standar Proses 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [03] 

Publikasi hasil PkM dipindai 
melalui Proses Pemindaian 
Anti Plagiasi (PPAP) dan 
menunjukkan tingkat 
orisinalitas masing-masing 
≥95%. 

Laporan PKM belum melalui 
pemindaian anti plagiasi 
(Saat ini FKUB sedang 
proses pembelian software 
anti plagiasi) 
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24 Standar 
Pendanaan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [02] 

Rata-rata dana PkM untuk 
program S-2 dan S-3 lebih 
dari Rp2.500.000,00 per 
dosen per tahun. 

Rp. 1,6 juta 

25 Standar Capaian 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [01] 

Besaran dan proporsi 
dana/funding yang diperoleh 
dari dana institusi di luar UB 
adalah >25% per tahun dari 
total dana PkM. 

5 kegaitan dalam 3 tahun 
terakhir (Jumlah dosen 15 
orang =33,3% per dosen 
dalam 3 tahun terakhir) 
Tahun 2012 : 3 Kegiatan, 
2013: 1 Kegiatan, 2014: 0 
Kegiatan, 2015 : (1 Kegaitan) 

26 Standar Capaian 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [02] 

Besaran dan proporsi 
dana/funding yang diperoleh 
dari dana institusi di luar UB 
adalah >25% per tahun dari 
total dana PkM. 

100% dibiayai UB (Tahun 
2015 ada 1 kegiatan PkM 
yang dinanai DPP/SPP, tidak 
ada kegiatan PkM yang 
didanai dari luar UB, tahun 
sebelumnya tidak ada 
kegiatan PkM) 

27 Standar Capaian 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat [03] 

Persentase hasil PkM yang 
dipublikasikan di artikel ilmiah 
pada jurnal internasional 
adalah >25% per tahun. 

Belum ada publikasi hasil 
PkM di artikel ilmiah (Belm 
ada sosialissi dari Fakultas) 

28 Standar Isi 
Pembelajaran 
(Kurikulum) [12] 

 Tercantum dalam buku 
pedoman pendidikan > cek 
apakah ada semua 
komponen termasuk (h) 
Proses penilaian CP; (i) 
Pemetaan CP versus MK. 
Aspek ini belum 
terdokumentasi dengan baik. 

29 Standar 
Penilaian 
Pendidikan [06] 

 Sampai saat ini belum ada 
SKPI (Belum ada kejelasan 
maksud SKPI). Referensi 
SKPI salah satunya adalah 
Permendikbud No 81/2014 
tentang ijazah, sertifikat 
kompetensi dan sertifikat 
profesi PT 

30 Profil [25]  Tupoksi belum dijabarkan 
masing masing person, 
hanya terbatas pada setiap 
bagian 

31 Sistem 
Penjaminan 
Mutu [64] 

 Belum ada informasi 
pelaksanaan tinjauan 
manajemen. 
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2. LAM-PTKES 
Sejalan dengan perubahan sistem pendidikan terutama sistem akreditasi institusi 

pendidikan, di mana terjadi perpindahan antara BAN-PT ke Lam-PTKes sebagai lembaga yang 

melakukan proses akreditasi institusi pendidikan kesehatan, maka Program Studi secara aktif 

mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi institusi pendidikan dan BAN-PT. Beberapa 

kegiatan tersebut antara lain : 

1. penyusunan standard kurikulum pendidikan Nasional Magister Kebidanan pada 

tanggal 4 – 5 Juni 2015 di Universitas Hasanudin Makassar 

2. Penyusunan borang akreditasi Lampetekes tanggal 21-21 September 2015 di 

Universitas terbuka, Jakarta. 

3. Umpan Balik Pelanggan 

Secara umum, umpan balik pelanggan diperoleh dari pihak eksternal dan internal 

UB. Umpan balik piha eksternal PS diperoleh melalui instrument Indeks kepuasan 

Masyarakat (IKM), sedangkan secara internal dari pihak mahasiswa (tabel 3) 

Tabel 3 : Umpan Balik Pengguna 

Umpan Balik dari Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 

Dosen Kurikulum, materi mata kuliah, 

proses pembelajaran, formasi 

dosen dan penelitian. 

- Perbaikan kurikulum, materi 
dan mata kuliah. 

- Peninjauan pedoman 
akademik. 

- Koordinasi penjadwalan 
mata kuliah dan tim 
pengampunya. 

- Membangun road map dan 

kerjasama antara mahasiswa 
dan dosen dalam penelitian 

 

Mahasiswa Performa dosen, performa mata 

kuliah, penjadwalan mata kuliah 

dan keterlaksanaannya, kurikulum 

dan penelitian, serta fasilitas. 

Alumni Tracher study lulusan.  

Pengguna lulusan Tracher study pengguna lulusan 

(stake holder) 

 

Umpan balik dari dosen dilakukan secara periodik pada saat pertemuan koordinasi 

dengan seluruh dosen setiap semester,  demikian juga umpan balik dari mahasiswa dilakukan 

setiap semester melalui pertemuan dengan mahasiswa dan pengisian kuesioner. Umpan balik 

dari alumni dan pengguna lulusan direncanakan akan dilaksanakan 1 tahun sekali melalui 

kuesioner 

Hasil indeks kepuasaan Masyarakat, secara umum total nilai 68,25 dengan nilai 

mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan baik (tabel 4 dan grafik 1). 
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No Unsur Pelayanan Nilai Unsur pelayanan 

1 Kesesuaian Persyaratan 2.92 B 

2 Kemudahan Prosedur 2.92 B 

3 Kecepatan Pelayanan 2.67 B 

4 Ketepatan waktu layanan 2.50 C 

5 Kesesuaian biaya 2.58 B 

6 Hasil layanan Bidang Akademik 2.58 B 

7 Hasil Layanan Bidang Kemahasiswaan 2.75 B 

8 Kemampuan SDM 2.92 B 

9 Sikap SDM 2.92 B 

10 Layanan sesuai Maklumat Layanan 2.75 B 

11 Penanganan Pengaduan 2.50 C 

 

 

Grafik 1  

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat  

 

Dari data IKM rata rata pengguna layanan yang memberikan penilaian adalah 

mahasiswa, serta tidak didapatkan data saran atau masukan dari pelanggan. Hasil 

evaluasi IKM tersebut sangat bermanfaat untuk perbaikan kinerja di PS untuk lebih 

meningkatkan pelayanan serta manejemen di PS.  

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3



Laporan Tinjauan Manajemen Program Studi Magister Kebidanan 2015 

 

Program Studi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran  Universitas Brawijaya 15 
 

4. Kinerja dan Evaluasi Proses 

Secara umum, pengukuran kinerja PS juga dilakukan dengan penilaian capaian 

program kerja yang tercantum dalam program kerja PS, yang juga dicantumkan dalam 

evaluasi diri PS (tabel 5)  

No Indikator 
Program kerja 

(Kegiatan) 

TARGET  Capaian  

2015  

1 Akreditasi 
program studi 

Menyiapkan 
Audit internal 
mutu UB 

Menindaklanjuti temuan 
pada siklus AIM 
sebelumnya 
 
Mengikuti siklus AIM 
sesuai jadwal UB 
 

Temuan AIM 
Siklus 14 closed, 
namun beberapa 
masih belum bisa 
diklarifikasi karena 
keterbatasan SDM 
serta terkait 
dengan kebijakan 
Fakultas 

2 Kurikulum  Evaluasi dan 
pengembangan 
kurikulum  sesuai 
standar nasional. 

Mengikuti  lokakarya 
standarisasi kurikulum 
nasional olah AIPKIND 

Telah terlaksana 
standarisasi 
kurikulum 
pendidikan 
nasional 

3 Sumber Daya 
Manusia  

Pengembangan 
SDM 

Mengirimkan dosen 
mengikuti seminar atau 
pelatihan ilmiah 
 

Dosen pengajar 
telah mengikuti 
seminar atau 
pelatihan ilmiah 

  Penambahan 
tenaga dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

- Usulan penambahan 
tenaga dosen dan 
kependidikan  
 

- Penambahan tenaga 
dosen dan 
kependidikan  

 
 

- Belum 
terlaksana 
usulan 
penambahan 
tenaga dosen 
pengajar 

4 Proses belajar 
mengajar  

Penyusunan 
buku pedoman 
pendidikan  

Revisi dan pengesahan 
buku pedoman 
pendidikan  

- Buku pedoman 
pendidikan 
sudah dterbitkan 
untuk masing 
masing 
angkatan 
mahasiswa 

  Standard proses 
pembelajaran 

Evaluasi dan 
pengesahan MP dan IK 
proses belajar mengajar 
 

Buku MP sudah 
disahkan 

  Evaluasi PBM - Evaluasi  dan 
pengesahan MP dan IK 
evaluasi proses belajar 
mengajar 

 
- Rapat evaluasi PBM tiap 
akhir semester 

 

- Rapat persiapan PBM 
pada awal semester 

 
 

Rapat PBM 
dilakukan setiap 
awal dan akhir 
semester 
Manual prosedur 
sudah disahkan 
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No Indikator 
Program kerja 

(Kegiatan) 

TARGET  Capaian  

2015  

5 Sarana 
prasarana 

Penambahan 
ruang  

Penambahan ruang 
kuliah dan ruang diskusi 
 

Belum terrealisasi 
penambahan 
ruangan  

  Perlengkapan 
ruangan  

Pengadaan wireless 
microphone tiap ruang 
kuliah 
 

 

  Koleksi pustaka - Usulan pengadaan 
buku koleksi pustaka 

 

- Penambahan koleksi 
pustaka dari alumni 

 
 

Telah terealisasi 
penambahan buku 
bacaan program 
studi 

6 Pengembangan 
sistem informasi 
dan jaringan 
internet 

Pembuatan 
sistem informasi 
terpadu  

 Sistem informasi 
mengikuti Fakultas 
Kedokteran 

7 Kerjasama 
institusional  

Kerjasama 
pendidikan dan 
penelitian  

Terjalin kerjasama antar 
jurusan di lingkungan 
Fakultas Kedokteran  

Telah terjalin 
kerjasama dengan 
Program Sudi Lain 
dalam penelitian 
(Pohon penelitian) 

  Studi Banding ke 
Universitas lain di 
tingkat Nasional 
dan internasional 

 Belum 
dilaksanakan 
kegiatan studi 
banding 

 

Beberapa program belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena beberapa 

kendala, antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia serta keterkaitan dengan 

program-program dari pihak terkait (Fakultas/Universitas). 

5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 

Secara umum, masukan untuk tindakan koreksi di PS diperoleh dari evaluasi 

keluhan, evaluasi kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja. Rincian beberapa 

tindakan koreksi dan pencegahan hanya terbatas daftar temuan AIM, oleh karena tidak 

didapatkan adanya data tentang keluhan pelanggan secara terinci (tabel 6)  

No Bidang audit Uraian Butir Mutu Temuan Rencana tindakan 
koreksi atas temuan 

 AIM Siklus 13    

1 Mahasiswa 
dan Lulusan 

3.2.1.6  Persentase 
mahasiswa WNA 
terhadap jumlah 
mahasiswa (= 
MWNA) 

Tidak ada mahasiswa 
WNA 

Mempersiapkan SDM, 
sarana dan presarana 
untuk menerima 
mahasiswa WNA 
 
Menjajaki kerjasama 
internasional sesuai 
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dengan kerjasama di 
tingkat 
Fakultas/Universitas 
 

2  3.2.2  Prestasi dan 
reputasi akademik 
mahasiswa. 

2 Prestasi nasional 
dan 1 lokal 

Meningkatkan peran 
serta mahasiswa dan 
dosen dalam kegiatan 
Nasional dan 
Internasional  

3  3.3.2.2   
Pemanfaatan hasil 
pelacakan untuk 
perbaikan  
 

Hasil pelacakan 
digunakan untuk 
proses pembelajaran 
saja 
 

Mempergunakan hasil 
pelacakan untuk 
perbaikan proses 
pembelajaran dan 
kegiatan yang lain, 
dengan melibatkan 
instansi alumni yang 
bersangkutan denagn 
melalui tracer studi 
pengguna layanan. 
 

4  3.4  Partisipasi 
alumni dalam 
mendukung 
pengembangan  
program studi  
 

Partisipasi alumni 
masih dalam bentuk 
fasilitas pendidikan 
berupa buku teks dan 
masukan proses 
pembelajaran 
 

Meningkatkan peran 
serta alumni untuk 
peningkatan dan 
perbaikan kegiatan di 
program studi melalui 
pengisian kuesioner dan 
tracer study 
 

5 Sumber daya 
Manusia 

4.3.1.1  Dosen tetap 
yang memiliki 
jabatan guru besar 
yang bidang 
keahliannya sesuai 
dengan kompetensi 
PS. 
 

rasio kurang dari 10% 
 

Meningkatkan/memperce
pat pencapaian gelar guru 
besar dengan mengikuti 
kegiatan percepatan Guru 
Besar UB. 
 
Memilih dan 
memprogram kandidat 
guru besar  
 
 

6  4.3.1.2  Dosen tetap 
berpendidikan 
doktor yang bidang 
keahliannya sesuai 
dengan kompetensi 
PS. 
 

rasio dosen bergelar 
doktor 60% 
 

Mengajukan usulan studi 
belajar untuk dosen 
pengajar ke jenjang 
dkctor 
 
Memilih dan 
memprogram kandidat 
doctor 
 
Melakukan usulan 
penambahan tenaga 
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dosen dengan kualifikasi 
magister atau doktor 

7  4.5.4.3  Dosen tetap 
yang pernah menjadi 
guru besar tamu 
(visiting professor) 
dalam tiga tahun 
terakhir. 
 

1 orang pada tingkat 
nasional 
 

Meningkatkan peran 
serta guru besar dalam 
kegiatan kuliah 
tamu/visiting professor  

8  4.5.5  Pencapaian 
prestasi dosen tetap 
selama tiga tahun 
terakhir dalam 
mendapatkan 
penghargaan hibah, 
pendanaan program 
dan kegiatan 
akademik dari 
institusi tingkat lokal 
(PT), wilayah, 
nasional dan 
internasional. 
 

6 dosen mendapat 
dana penelitian 
tingkat nasional  
 

Meningkatkan peran 
serta dosen dalam 
mendapatkan 
penghargaan hibah dan 
pendanaan program dan 
kegiatan akademik dari 
institusi tingkat local (PT) 
 
Mendorong dosen 
mengikuti kompetisi dana 
penelitian nasional 
Mencari sumber dana 
penelitian yang 
memungkinkan 
 

9 Kurikulum 5.1.1.1  Kejelasan 
perumusan 
kompetensi lulusan 
di dalam kurikulum. 
 

Kejelasan perumusan 
kompetensi lulusan di 
dalam kurikulum. 
 

Melakukan kegiatan 
peninjauan kurikulum 
untuk menentukan 
kompetensi lulusan yang 
kemuadian akan kita 
sampaikan di dalam buku 
pedoman pendidikan  
 

10  5.1.2.2   Fleksibilitas 
mata kuliah pilihan. 
 

Fleksibilitas 2,5 
 

Merencanakan 
penambahan mata kuliah 
pilihan (saat lokakarya 
kurikulum) 
 

11  5.2.2 Persyaratan 
penguasaan bahasa 
Inggris. 
 

persyaratan minimal 
TOEFL 500 
 

Mengikuti persyaratan 
penerimaan mahasiswa 
sesuai dengan ketentuan 
Universitas Brawijaya  
 

12  5.2.4 Penyajian dan 
penilaian rencana 
penelitian. 
 

Hanya dinilai oleh 
komisi pembimbing 
 

Melibatkan  

13  5.2.5 Penyajian hasil 
penelitian tesis 
dalam seminar. 
 

Penyajian hasil 
penelitian tesis dalam 
seminar dalam PS. 
Hasil penelitian tesis 
diseminarkan sudah 

Menambah narasi di 
boring 3A 



Laporan Tinjauan Manajemen Program Studi Magister Kebidanan 2015 

 

Program Studi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran  Universitas Brawijaya 19 
 

dihadiri lintas PS 
sudah dilaksanakan, 
namun belum 
tertuang dalam narasi 
borang 3 A 
 

14   5.4.2.3  Jabatan 
akademik 
(fungsional) dosen 
sebagai ketua 
pembimbing tesis. 
 

Semua pembimbing 
utama bergelar 
doktor (10), 2 lektor 
kepala, jumlah lector 
kepala kurang 
 

Melakukan analisis 
kepangkatan SDM 

15  5.6.2 Ketersediaan 
dan kelengkapan 
jenis prasarana, 
sarana serta dana 
yang memungkinkan 
terciptanya interaksi 
akademik antara 
sivitas akademika. 
 

Ketersediaan dan 
kelengkapan jenis 
prasarana, sarana 
serta dana yang 
memungkinkan 
terciptanya interaksi 
akademik antara 
sivitas akademika 
memadai 
 

Mengusulkan pada 
fakultas untuk 
meningkatkan sarana 
untuk interaksi antar 
sivitas akademika 

16 Pembiayaan, 
sarana dan 
Prssarana 
serta sistem 
informasi  

6.2.1  Persentase 
perolehan dana dari 
mahasiswa 
dibandingkan 
dengan total 
penerimaan dana (= 
PDMHS) 
 

dana bersumber dari 
mahasiswa 53,91% 
 

Membuat perencanaan 
pendanaan non 
mahasiswa (misal project, 
pelathan, dsb) 

17  6.2.2  Rata-rata dana 
operasional per 
mahasiswa per 
tahun dalam tiga 
tahun terakhir. 
 

Rata-rata dana 
operasional per 
mahasiswa per tahun 
dalam tiga tahun 
terakhir.7,69 Juta 
 

Meningkatkan 
penyerapan atau 
penggunaan dana 
operasional mahasiswa 
per tahun. 
 

18  6.2.3  Dana 
penelitian dosen 
dalam tiga tahun 
terakhir. 
 

Rata-rata Dana 
penelitian dosen 
dalam tiga tahun 
terakhir (10,79Jt) 
 

Meningkatkan jumlah 
penelitian dosen  

19  6.2.4  Dana 
pelayanan/ 
pengabdian kepada 
masyarakat dalam 
tiga  tahun terakhir. 
 

Rata-rata Dana 
pengmas dosen 
dalam tiga tahun 
terakhir (1,64 Jt) 
 

Meningkatkan jumlah 
pengabdian dosen  

20  6.3.1  Ruang kerja 
dosen 
 

SLRDT = 2 
Luas ruang kerja 
dosen belum 
memenuhi standar 

Mengajukan usulan 
penambahan ruang kerja 
dosen 
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21  6.4.1.4  Bahan 
pustaka berupa 
prosiding seminar 
dalam tiga tahun 
terakhir. 
 

Prosiding 5 buku 
(standar lebih dari 9) 

Menambah koleksi 
prosiding seminar 

22 Penelitian, 
pelayanan/pe
ngabdian 
kepada 
Masyarakat 
dan 
Kerjasama 
 

7.1.1.1  Keberadaan 
dan kesesuaian 
agenda penelitian 
dosen dengan 
bidang studi. 
 

lebih 50% dosen tetap 
dengan agenda 
penelitian yang sesuai 
dengan bidang studi 
 

Meningkatkan kesesuaian 
agenda penelitian dosen 
tetap dengan bidang 
program studi 

23  7.1.1.2  Lingkup 
jaringan penelitian. 
 

Lingkup jaringan 
penelitian tingkat 
nasional 
 

Merencanakan perluasan 
lingkup penelitian 
 

24  7.1.4  Jumlah 
penelitian yang 
sesuai dengan 
bidang keilmuan PS, 
yang dilakukan oleh 
dosen tetap yang 
bidang keahliannya 
sama dengan PS 
selama tiga tahun. 
 

penelitian dengan 
dana luar PT 3 buah, 
25 sendiri, 1 LN 
 

Merencanakan perluasan 
lingkup penelitian dengan 
bekerjasama dalam 
lingkup internasional 
 

25  7.1.6  Persentase  
mahasiswa program 
magister yang 
penelitian tesisnya 
adalah bagian dari 
penelitian dosen 
(=PDM). 
 

10% mahasiswa yang 
penelitian tesisnya 
adalah bagian dari 
penelitian dosen 
 

Meningkatkan 
keterlibatan mahasiswa 
dalam penelitian yang 
dilaksanakan oleh dosen 

26  7.1.7  Karya-karya 
dosen atau 
mahasiswa PS yang 
telah memperoleh 
hak paten atau surat 
pengakuan/penghar
gaan dari lembaga 
nasional/ 
internasional dalam 
tiga tahun terakhir. 
 

belum ada karya 
dosen yang mendapat 
paten 
 

Merancang strategi 
supaya karya dosen 
mendapatkan hak paten 

27  7.2.1  Jumlah 
kegiatan 
pelayanan/pengabdi
an kepada 

13 kegiatan PKM 
dengan dana PT dan 
sendiri 
 

Meningkatkan kegiatan 
pengabdian masyarakat 
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masyarakat (PkM) 
yang dilakukan oleh 
dosen tetap yang 
bidang keahliannya 
sesuai dengan PS 
selama tiga tahun. 
 

28  7.2.2  Hasil/dampak  
kegiatan 
pelayanan/pengabdi
an kepada 
masyarakat dari 
dosen program 
studi. 
 

45% Hasil/dampak  
kegiatan 
pelayanan/pengabdia
n kepada masyarakat 
dari dosen program 
studi. 
 

Meningkatkan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

AIM Siklus 14  

1 F. Standar 
Pengelolaan 
[05] 

Ada Program Kerja 
Tahunan dan ada 
evaluasi secara 
berkala dan 
terdokumentasi 
baik. 

Evaluasi program 
kerja belum 
mencantumkan 
indikator pencapaian 
dan beberapa target 
belum sesuai contoh: 
target publikasi hanya 
ditujukan pada 
mahasiswa 

menyusun Program Kerja 
dengan mencantumkan 
indikator pencapaian. 

2 Standar 
Pengelolaan 
[06] 

Program studi  
secara kontinyu 
melaporkan Evaluasi 
Diri kepada Dekan 
dalam rangka 
meningkatkan mutu 
akademik 

Evaluasi diri belum 
dilakukan secara 
kontinyu melaporkan 
ke dekan 

menyusun evaluasi diri 
dan melaporkan kepada 
dekan 
 

3 . Standar 
Kualifikasi 
Peneliti 
untuk 
Penelitian 
[01] 

Kualifikasi Ketua 
Peneliti dari 
penelitian yang 
dibiayai UB adalah 
Doktor 

Kualifikasi telah 
sesuai, namun 3 
tahun terakhir belum 
ada dosen yang 
mendapatkan dana 
penelitian dari UB dan 
Jumlah Doktor masih 
sedikit, perlu 
ditingkatkan 
 

Memotivasi dosen untuk 
mengajukan penelitian 
dengan mempergunakan 
dana penelitian dari UB 
 

4 Standar 
Kualifikasi 
Peneliti 
untuk 
Penelitian 
[02] 

Kualifikasi Pembantu 
Peneliti adalah 
Doktor, Magister, 
Spesialis, atau yang 
setara. 

Kualifikasi telah 
sesuai, namun 3 
tahun terakhir belum 
ada dosen yang 
mendapatkan dana 
penelitian dari UB 

Memotivasi dosen untuk 
mengajukan penelitian 
dengan mempergunakan 
dana penelitian dari UB 
 

5 Standar 
Kualifikasi 
Peneliti 

Kualifikasi Anggota 
Peneliti selain 
Pembantu Peneliti 

 Memotivasi dosen untuk 
mengajukan penelitian 
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untuk 
Penelitian 
[03] 

adalah minimal 
lulusan Sekolah 
Menengah Umum, 
Sekolah Menengah 
Kejuruan, atau yang 
setara. 

dengan mempergunakan 
dana penelitian dari UB 
 

6 Standar 
Kompetensi 
Peneliti 
untuk 
Penelitian (01
) 

Peneliti Utama: 
Doktor yang telah 
memimpin 
penelitian/sebagai 
Ketua Peneliti 
dan/atau penelitian 
mandiri dalam 15 
(lima belas) 
penelitian. 

Kriteria peneliti telah 
sesuai, namun 3 
tahun terakhir dosen 
belum melakukan 
penelitian dan Jumlah 
Doktor masih sedikit, 
perlu ditingkatkan 
jumlahnya 

Memotivasi dosen untuk 
mengajukan penelitian 
dengan mempergunakan 
dana penelitian dari UB 
 

7 Standar 
Kompetensi 
Peneliti 
untuk 
Penelitian 
[04] 

Peneliti Pemula: 
doktor yang telah 
memimpin 
penelitian/sebagai 
Ketua Peneliti 
dan/atau penelitian 
mandiri dalam 1 
(satu) penelitian 
atau 
Doktor/Magister 
yang telah 
berpartisipasi 
sebagai Pembantu 
P9eneliti minimal 
dalam 3 (tiga) 
penelitian. 

Kriteria peneliti telah 
sesuai, namun 3 
tahun terakhir dosen 
belum melakukan 
penelitian 

Memotivasi dosen untuk 
mengajukan penelitian 
dengan mempergunakan 
dana penelitian dari UB 
Memotivasi dosen untuk 
mengajukan penelitian 
dengan mempergunakan 
dana penelitian dari UB 
 

8 Standar 
Pengelolaan 
Penelitian 
[01] 

Semua penelitian 
dilaporkan Ketua 
Peneliti kepada 
Rektor melalui Ketua 
LPPM. 

Belum ada penelitian 
untuk tahun 2013-
2015 
 

Memotivasi dosen untuk 
mengajukan penelitian 
dengan mempergunakan 
dana penelitian dari UB 
 

9 Standar 
Proses 
Penelitian 
[03] 

 
Laporan penelitian 
adalah draf laporan 
penelitian yang telah 
melalui perbaikan 
dari hasil seminar 
dan proses 
pemindaian anti 
plagiasi dan 
menunjukkan 
orisinalitas ≥ 85%. 

laporan penelitian 
belum melewati 
proses pemindaian 
anti plagiasi (FKUB 
sedang dlam proses 
pembelian software 
Anti Plagiasi) 

membuat MP tentang 
ujian tesis dengan 
menyertakan proses 
pemindaian anti plagiasi 
 

10 M. Standar 
Luaran 
Penelitian 
[01] 

Publikasi hasil 
penelitian dalam 
format jurnal, buku, 
makalah seminar 

Belum melewati 
proses pemindaian 
orisinalitas, baru akan 

membuat MP tentang 
ujian tesis dengan 
menyertakan proses 
pemindaian anti plagiasi 
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dan karya tulis 
ilmiah populer harus 
melalui Proses 
Pemindaian Anti 
Plagiasi (PPAP) dan 
menunjukkan tingkat 
orisinalitas masing-
masing ≥ 85%. 

direncanakan tahun 
2016 

11 N. Standar 
Capaian 
Penelitian 
[01] 

Persentase dosen 
yang menjalankan 
penelitian adalah 
>50% per tahun 

Penelitian yang 
dilakukan adalah 
penelitian bersama 
dengan mahasiswa 
(Tesis) 

Memotivasi dosen untuk 
melakukan penelitian 
mandiri 

12 N. Standar 
Capaian 
Penelitian 
[02] 

Persentase publikasi 
artikel ilmiah dosen 
pada jurnal 
internasional 
bereputasi adalah 
>25% per tahun. 

Dosen belum 
melakukan penelitian 
selam 3 tahun 
terakhir 

Memotivasi dosen untuk 
melakukan penelitian 
mandiri 

13  N. Standar 
Capaian 
Penelitian 
[03] 

Persentase publikasi 
buku dosen yang 
diterbitkan oleh 
penerbit adalah 
>25% per tahun. 

Masih 5% dosen yang 
menulis buku dan 
diterbitkan oleh 
penerbit 

memotivasi dosen untuk 
menulis buku, salah 
satunya dengan 
mengikuti kegiatan FKUB 
menulis 

14 N. Standar 
Capaian 
Penelitian 
[06] 

Persentase dosen 
yang berperan 
sebagai invited 
speaker pada 

pertemuan ilmiah 
internasional adalah 

>10% per tahun 

6% dosen yang 
menjadi invited 
speaker pd tahun 
2014 

memotivasi dosen untuk 
menjadi invited speaker 

15 N. Standar 
Capaian 
Penelitian 
[07] 

Persentase dosen 
yang berperan 
sebagai penyaji oral 
atau penyaji poster 
pada pertemuan 
ilmiah internasional 
adalah >25% per 
tahun 

18 % dosen yang 
sebagai penyaji di 
seminar ilmiah 
internasional 

memotivasi dosen untuk 
menjadi pembicara di 
seminar ilmiah 
internasional 

16 N. Standar 
Capaian 
Penelitian 
[08] 

Persentase 
dosen yang berperan 
sebagai  peserta 
pada pertemuan 
ilmiah internasional 
adalah >50% per 
tahun 

memotivasi dosen untuk 
menjadi pembicara di 
seminar ilmiah 
internasional 

17 N. Standar 
Capaian 
Penelitian 
[10] 

Program Studi S-2 
dan S-3 rata-rata 
dana penelitian lebih 
dari Rp 18 juta per 
dosen per tahun. 

6,4 juta per dosen per 
tahun (2012 : 2 
Kegiatan, 2013 : 2 
Kegiatan, 2014 dan 
2015 tidak ada) 

Memotivasi dosen untuk 
mengajukan penelitian 
dengan mempergunakan 
dana penelitian dari UB 
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18 Standar 
Capaian 
Penelitian 
[11] 

Ada bukti bahwa 
hasil penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat selama 5 
tahun terakhir >35% 
per tahun 
dipublikasikan dalam 
jurnal ilmiah 
nasional 
terakreditasi dan 
prosiding. 

2011-2013 : 8 
Publikasi, 2014: 0, 
2015 : 0 (10%) 

memotivasi dosen untuk 
menulis publikasi ilmiah 

19 Standar 
Kompetensi 
Pelaksana 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[01] 

Peneliti Utama: 
Doktor yang telah 
memimpin 
PkM/sebagai Ketua 
Peneliti dan/atau 
PkM mandiri dalam 
15 (lima belas) 
kegiatan PkM. 

1 kegiatan dari 8 
doktor 

memotivasi dosen untuk 
melakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

20 Standar 
Kompetensi 
Pelaksana 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[04] 

Peneliti Pemula: 
Doktor yang telah 
memimpin 
PkM/sebagai Ketua 
Pelaksana PkM 
dan/atau penelitian 
PkM mandiri dalam 
1 (satu) penelitian 
atau 
Doktor/Magister 
yang telah 
berpartisipasi 
sebagai Pembantu 
Pelaksana PkM 
dalam 3 (tiga) 
penelitian. 

Kegiatan PkM 
dilakukan oleh doktor 
dan dibantu oleh 
dosen Doktor dan 
Magister (Jumlah 
kegiatan masih sedikit 
dibandung jumlah 
dosennya hanya ada 1 
kegiatan, semua 
dosen 
doktor/magister 
menjadi pembantu 
peneliti) 

memotivasi dosen untuk 
melakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

21 Standar 
Proses 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[01] 

Draf laporan PkM 
yang telah melalui 
perbaikan dari hasil 
seminar dan proses 
pemindaian anti 
plagiasi dan 
menunjukkan 
orisinalitas ≥70% 
disebut Laporan 
PkM. 

Laporan PKM belum 
melalui pemindaian 
anti plagiasi (Saat ini 
FKUB sedang proses 
pembelian software 
anti plagiasi) 

menunggu peraturan 
resmi dari Fakultas untuk 
pemindaian antiplagiasi 
untuk laporan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

22 Standar 
Proses 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[02] 

Publikasi hasil PkM 
wajib dilakukan 
melalui jurnal dan 
buku dan dapat 
ditambahkan dalam 
bentuk (1) makalah 

Laporan PKM belum 
dipublikasikan melalui 
jurnal dan buku 

membuat laporan 
kegiatan pengabdian 
masyarakat yang 
dipublikasikan melalui 
jurnal atau buku 
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seminar, baik dalam 
bentuk oral atau 
poster, (2) 
pengajuan paten, (3) 
karya tulis ilmiah 
populer, (4) HAKI, (5) 
produk/  
prototipe/formula, 
desain. 

23 Standar 
Proses 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[03] 

Publikasi hasil PkM 
dipindai melalui 
Proses Pemindaian 
Anti Plagiasi (PPAP) 
dan menunjukkan 
tingkat orisinalitas 
masing-masing 
≥95%. 

Laporan PKM belum 
melalui pemindaian 
anti plagiasi (Saat ini 
FKUB sedang proses 
pembelian software 
anti plagiasi) 

menunggu peraturan 
resmi dari Fakultas untuk 
pemindaian antiplagiasi 
untuk laporan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

24 Standar 
Pendanaan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[02] 

Rata-rata dana PkM 
untuk program S-2 
dan S-3 lebih dari 
Rp2.500.000,00 per 
dosen per tahun. 

Rp. 1,6 juta memotivasi dosen untuk 
melakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

25 Standar 
Capaian 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[01] 

Besaran dan 
proporsi 
dana/funding yang 
diperoleh dari dana 
institusi di luar UB 
adalah >25% per 
tahun dari total dana 
PkM. 

5 kegaitan dalam 3 
tahun terakhir 
(Jumlah dosen 15 
orang =33,3% per 
dosen dalam 3 tahun 
terakhir) Tahun 2012 : 
3 Kegiatan, 2013: 1 
Kegiatan, 2014: 0 
Kegiatan, 2015 : (1 
Kegaitan) 

memotivasi dosen untuk 
melakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

26 Standar 
Capaian 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[02] 

Besaran dan 
proporsi 
dana/funding yang 
diperoleh dari dana 
institusi di luar UB 
adalah >25% per 
tahun dari total dana 
PkM. 

100% dibiayai UB 
(Tahun 2015 ada 1 
kegiatan PkM yang 
dinanai DPP/SPP, 
tidak ada kegiatan 
PkM yang didanai dari 
luar UB, tahun 
sebelumnya tidak ada 
kegiatan PkM) 

memotivasi dosen untuk 
melakukan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

27 Standar 
Capaian 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
[03] 

Persentase hasil PkM 
yang dipublikasikan 
di artikel ilmiah pada 
jurnal internasional 
adalah >25% per 
tahun. 

Belum ada publikasi 
hasil PkM di artikel 
ilmiah (Belm ada 
sosialissi dari 
Fakultas) 

membuat laporan 
kegiatan pengabdian 
masyarakat yang 
dipublikasikan melalui 
jurnal atau buku 

28 Standar Isi 
Pembelajara

 Tercantum dalam 
buku pedoman 
pendidikan > cek 

Melakukan dokumentasi 
proses penilaian CP 
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n (Kurikulum) 
[12] 

apakah ada semua 
komponen termasuk 
(h) Proses penilaian 
CP; (i) Pemetaan CP 
versus MK. Aspek ini 
belum 
terdokumentasi 
dengan baik. 

29 Standar 
Penilaian 
Pendidikan 
[06] 

 Sampai saat ini belum 
ada SKPI (Belum ada 
kejelasan maksud 
SKPI). Referensi SKPI 
salah satunya adalah 
Permendikbud No 
81/2014 tentang 
ijazah, sertifikat 
kompetensi dan 
sertifikat profesi PT 

 

30 Profil [25]  Tupoksi belum 
dijabarkan masing 
masing person, hanya 
terbatas pada setiap 
bagian 

Menjabarkan tupoksi 
masing masing bagian 

31 Sistem 
Penjaminan 
Mutu [64] 

 Belum ada informasi 
pelaksanaan tinjauan 
manajemen. 

Melakukan peninjauan 
manajemen secara 
berkala dan 
didokumentasikan 

 

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

Saat ini belum ada tindak lanjut tinjauan manejemen sebelumnya secara spesifik, 

namun secara umum ada beberapa tindak lanjut yang dimasukkan dalam program kerja 

PS untuk tahun 2016.  

No Bidang audit Uraian Butir Mutu Temuan Rencana tindakan 
koreksi atas temuan 

1 Mahasiswa 
dan Lulusan 

Persentase 
mahasiswa WNA 
terhadap jumlah 
mahasiswa (= 
MWNA) 

Tidak ada mahasiswa 
WNA 

Mempersiapkan SDM, 
sarana dan presarana 
untuk menerima 
mahasiswa WNA 
 
Menjajaki kerjasama 
internasional sesuai 
dengan kerjasama di 
tingkat 
Fakultas/Universitas 
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2  Prestasi dan reputasi 
akademik 
mahasiswa. 

2 Prestasi nasional 
dan 1 lokal 

Meningkatkan peran 
serta mahasiswa dan 
dosen dalam kegiatan 
Nasional dan 
Internasional  

3  Pemanfaatan hasil 
pelacakan untuk 
perbaikan  
 

Hasil pelacakan 
digunakan untuk 
proses pembelajaran 
saja 
 

Mempergunakan hasil 
pelacakan untuk 
perbaikan proses 
pembelajaran dan 
kegiatan yang lain, 
dengan melibatkan 
instansi alumni yang 
bersangkutan denagn 
melalui tracer studi 
pengguna layanan. 
 

4  Partisipasi alumni 
dalam mendukung 
pengembangan  
program studi  
 

Partisipasi alumni 
masih dalam bentuk 
fasilitas pendidikan 
berupa buku teks dan 
masukan proses 
pembelajaran 
 

Meningkatkan peran 
serta alumni untuk 
peningkatan dan 
perbaikan kegiatan di 
program studi melalui 
pengisian kuesioner dan 
tracer study 
 

5 Sumber daya 
Manusia 

Dosen tetap yang 
memiliki jabatan 
guru besar yang 
bidang keahliannya 
sesuai dengan 
kompetensi PS. 
 

rasio kurang dari 10% 
 

Meningkatkan/memperce
pat pencapaian gelar guru 
besar dengan mengikuti 
kegiatan percepatan Guru 
Besar UB. 
 
Memilih dan 
memprogram kandidat 
guru besar  
 
 

6  Dosen tetap 
berpendidikan 
doktor yang bidang 
keahliannya sesuai 
dengan kompetensi 
PS. 
 

rasio dosen bergelar 
doktor 60% 
 

Mengajukan usulan studi 
belajar untuk dosen 
pengajar ke jenjang 
dkctor 
 
Memilih dan 
memprogram kandidat 
doctor 
 
Melakukan usulan 
penambahan tenaga 
dosen dengan kualifikasi 
magister atau doktor 

7  Dosen tetap yang 
pernah menjadi guru 
besar tamu (visiting 

1 orang pada tingkat 
nasional 
 

Meningkatkan peran 
serta guru besar dalam 
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professor) dalam 
tiga tahun terakhir. 
 

kegiatan kuliah 
tamu/visiting professor  

8 Kurikulum Kejelasan 
perumusan 
kompetensi lulusan 
di dalam kurikulum. 
 

Kejelasan perumusan 
kompetensi lulusan di 
dalam kurikulum. 
 

Melakukan kegiatan 
peninjauan kurikulum 
untuk menentukan 
kompetensi lulusan yang 
kemuadian akan kita 
sampaikan di dalam buku 
pedoman pendidikan  
 

9   Jabatan akademik 
(fungsional) dosen 
sebagai ketua 
pembimbing tesis. 
 

Semua pembimbing 
utama bergelar 
doktor (10), 2 lektor 
kepala, jumlah lector 
kepala kurang 
 

Melakukan analisis 
kepangkatan SDM 

10  Ketersediaan dan 
kelengkapan jenis 
prasarana, sarana 
serta dana yang 
memungkinkan 
terciptanya interaksi 
akademik antara 
sivitas akademika. 
 

Ketersediaan dan 
kelengkapan jenis 
prasarana, sarana 
serta dana yang 
memungkinkan 
terciptanya interaksi 
akademik antara 
sivitas akademika 
memadai 
 

Mengusulkan pada 
fakultas untuk 
meningkatkan sarana 
untuk interaksi antar 
sivitas akademika 

11 Pembiayaan, 
sarana dan 
Prssarana 
serta sistem 
informasi 

Dana penelitian 
dosen dalam tiga 
tahun terakhir. 
 

Rata-rata Dana 
penelitian dosen 
dalam tiga tahun 
terakhir (10,79Jt) 
 

Meningkatkan jumlah 
penelitian dosen  

12  Dana pelayanan/ 
pengabdian kepada 
masyarakat dalam 
tiga  tahun terakhir. 
 

Rata-rata Dana 
pengmas dosen 
dalam tiga tahun 
terakhir (1,64 Jt) 
 

Meningkatkan jumlah 
pengabdian dosen  

13  Ruang kerja dosen 
 

SLRDT = 2 
Luas ruang kerja 
dosen belum 
memenuhi standar 
 

Mengajukan usulan 
penambahan ruang kerja 
dosen 
 

14  Bahan pustaka 
berupa prosiding 
seminar dalam tiga 
tahun terakhir. 
 

Prosiding 5 buku 
(standar lebih dari 9) 

Menambah koleksi 
prosiding seminar 

15 F. Standar 
Pengelolaan 
[05] 

Ada Program Kerja 
Tahunan dan ada 
evaluasi secara 
berkala dan 

Evaluasi program 
kerja belum 
mencantumkan 
indikator pencapaian 

menyusun Program Kerja 
dengan mencantumkan 
indikator pencapaian. 
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terdokumentasi 
baik. 

dan beberapa target 
belum sesuai contoh: 
target publikasi hanya 
ditujukan pada 
mahasiswa 

16 Standar 
Pengelolaan 
[06] 

Program studi  
secara kontinyu 
melaporkan Evaluasi 
Diri kepada Dekan 
dalam rangka 
meningkatkan mutu 
akademik 

Evaluasi diri belum 
dilakukan secara 
kontinyu melaporkan 
ke dekan 

menyusun evaluasi diri 
dan melaporkan kepada 
dekan 
 

17 Standar 
Proses 
Penelitian 
[03] 

 
Laporan penelitian 
adalah draf laporan 
penelitian yang telah 
melalui perbaikan 
dari hasil seminar 
dan proses 
pemindaian anti 
plagiasi dan 
menunjukkan 
orisinalitas ≥ 85%. 

laporan penelitian 
belum melewati 
proses pemindaian 
anti plagiasi (FKUB 
sedang dlam proses 
pembelian software 
Anti Plagiasi) 

membuat MP tentang 
ujian tesis dengan 
menyertakan proses 
pemindaian anti plagiasi 
 

18  N. Standar 
Capaian 
Penelitian 
[03] 

Persentase publikasi 
buku dosen yang 
diterbitkan oleh 
penerbit adalah 
>25% per tahun. 

Masih 5% dosen yang 
menulis buku dan 
diterbitkan oleh 
penerbit 

memotivasi dosen untuk 
menulis buku, salah 
satunya dengan 
mengikuti kegiatan FKUB 
menulis 

19 N. Standar 
Capaian 

Penelitian 
[06] 

Persentase dosen 
yang berperan 
sebagai invited 
speaker pada 

pertemuan ilmiah 
internasional adalah 

>10% per tahun 

6% dosen yang 
menjadi invited 
speaker pd tahun 
2014 

memotivasi dosen untuk 
menjadi invited speaker 

20 N. Standar 
Capaian 

Penelitian 
[07] 

Persentase dosen 
yang berperan 
sebagai penyaji oral 
atau penyaji poster 
pada pertemuan 
ilmiah internasional 
adalah >25% per 
tahun 

18 % dosen yang 
sebagai penyaji di 
seminar ilmiah 
internasional 

memotivasi dosen untuk 
menjadi pembicara di 
seminar ilmiah 
internasional 

21 Standar 
Proses 

Pengabdian 
kepada 

Masyarakat 
[01] 

Draf laporan PkM 
yang telah melalui 
perbaikan dari hasil 
seminar dan proses 
pemindaian anti 
plagiasi dan 
menunjukkan 
orisinalitas ≥70% 

Laporan PKM belum 
melalui pemindaian 
anti plagiasi (Saat ini 
FKUB sedang proses 
pembelian software 
anti plagiasi) 

menunggu peraturan 
resmi dari Fakultas untuk 
pemindaian antiplagiasi 
untuk laporan kegiatan 
pengabdian masyarakat 
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disebut Laporan 
PkM. 

22 Standar 
Proses 

Pengabdian 
kepada 

Masyarakat 
[02] 

Publikasi hasil PkM 
wajib dilakukan 
melalui jurnal dan 
buku dan dapat 
ditambahkan dalam 
bentuk (1) makalah 
seminar, baik dalam 
bentuk oral atau 
poster, (2) 
pengajuan paten, (3) 
karya tulis ilmiah 
populer, (4) HAKI, (5) 
produk/  
prototipe/formula, 
desain. 

Laporan PKM belum 
dipublikasikan melalui 
jurnal dan buku 

membuat laporan 
kegiatan pengabdian 
masyarakat yang 
dipublikasikan melalui 
jurnal atau buku 

23 Standar Isi 
Pembelajara
n (Kurikulum) 

[12] 

 Tercantum dalam 
buku pedoman 
pendidikan > cek 
apakah ada semua 
komponen termasuk 
(h) Proses penilaian 
CP; (i) Pemetaan CP 
versus MK. Aspek ini 
belum 
terdokumentasi 
dengan baik. 

Melakukan dokumentasi 
proses penilaian CP 

 

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM 

Beberapa perubahan sangat mempengaruhi sistem menejeman PS, antara lain : 

peraturan rekrutmen SDM dosen pengajar yang mengharuskan pendidikan terakhir 

Magister, maka untuk rekrutmen SDM ditujukan untuk pendidikan Magister. Namun 

sampai penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2016/2017 PS belum memfasilitasi 

calon mahasiswa perorangan, masih merupakan utusan dari institusi pendidikan. Hal ini 

tidak memungkinkan PS untuk merekrut alumni sebagai tenaga dosen pengajar.  

Perubahan di tingkat Nasional adalah upaya standarisasi kurikulum pendidikan 

Program Studi Magister Kebidanan secara Nasional, serta pengalihan akreditasi lembaga 

pendidikan kesehatan dari BAN-PT ke Lampetekes. Hal tersebut jelas sangat 

mempengaruhi sistem menejemen di tingkat PS yang memerlukan tindakan tindakan 

evaluasi lebih lanjut. 
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8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan Sistem Menejemen 

Beberapa saran dan masukan yang didapatkan PS antara lain : 

1. Perbaikan kantor sekretariat PS yang belum terpisah dengan ruangan 

pimpinan dan dosen. 

2. Belum tersedianya ruang baca, sehingga mempersulit mahasiswa untuk 

memperoleh referensi buku. 

3. Belum tersedianya tenaga umum, sehingga tugas dan fungsi dilaksanakan 

oleh tenaga administrasi, yang tentunya akan mempengaruhi kinerja PS. 
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V. PENUTUP 

Tinjauan menejemen Program Studi Magister Kebidanan FKUB telah selesai 

disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi sistem menejemen yang telah berjalan 

menuju perbaikan selanjutnya. Banyak hal yang harus diperbaiki, yang tidak hanya 

memerlukan tindakan setingkat Program Studi, namun melibatkan berbagai pihak yang 

terkait.  

Tindakan evaluasi juga sangat memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang 

ada, dimana sangat ini sangat terbatas, namun hal tersebut bukan menjadi halangan 

untuk PS melakukan evaluasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. 

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pihak – pihak yang banyak 

membantu kami dalam menyusun Tinjauan Menejemen, baik di tingkat Fakultas maupun 

Universitas. 

 

 

 

 

 

 


