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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 mereka baik 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 2014. 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 dibentuk tim kurikulum yang terdiri yang representatif, yang terdiri dari dosen,
mahasiswa dan stakeholder.
Kegiatan AIM ke 16 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 akultas

TINJAUAN MANAJEMEN
PS Magister Kebidanan FKUB

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, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Kegiatan AIM siklus 14 dilaksanakan pada 13 November 2015 yang
menghasilkan beberapa temuan, yang mungkin merupanan temuan siklus sebelumnya serta
beberapa temuan baru. Selain itu, telah dilakukan tindakan untuk mengklarifikasi temuan
pada siklus AIM ke 13. Beberapa temuan yang belum dapat kami klarifikasi, terjadi karena
beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, serta waktu.
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.
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 BANPT. 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 LAM-PTKes tanggal 21-22 September 2015 di Universitas
Terbuka, Jakarta.
Program studi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, terpilih
sebagai salah satu Program Studi yang akan dijadikan uji coba borang LAM-PTKes. Saat ini
sedang dilakukan persiapan kegiatan visitasi borang LAM-PTKes, dengan melibatkan
berbagai pihak..

