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Tabel 3.1. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Akademik – Sub Bidang Pendidikan 

Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

Meningkatkan 

kapabilitas dan 

daya saing 

institusi sehingga 

mampu bersaing 

ditingkat 

nasional dan 

internasional 

  

  

  

  

Meningkatkan posisi 

institusi dan 

program studi pada 

tingkat nasional dan 

internasional 

  

  

  

  

Jumlah publikasi 

internasional yg 

diindeks pada 

international search 

engine 

1 Intl, 1 

Nas akrd, 

1 

Nas/dos/ 

3th 

  

Jumlah publikasi pada 

international high 

impact journal 

1/dos/3th   

Jumlah PS dengan 

status akreditasi 

internasional 

2 PS S2 Biomedik, dan S1 

PSPD (Asia AUN QA) 

Proporsi PS dengan 

status akreditasi A 

80%   

Jumlah PS yang 

program/standar 

pendidikannya diakui 

(recognized) oleh 

Lembaga/institusi luar 

negeri (atau 

menggunakan 

International 

examiner/reviewer) 

6 PS 4 PS PPDS (IPD, Ortho, 

Radiologi, PK), 1 PS S1 

PSPD, 1 PS S2 Biomedik 

(bukti review dari 

international examiner 

dalam bentuk 

masukan/hasil review) 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat yang 

menjamin 

keselamatan 

pasien di bidang 

Kedokteran 

(umum, gigi, sp), 

Kesehatan (gizi, 

perawat, bidan, 

farmasi), 

Manajemen 

Kesehatan dan 

Public Health 

sehingga 

mempunyai daya 

saing nasional 

dan internasional 

  

 

Meningkatkan 

kesesuaian antara 

kualitas output 

lulusan disetiap 

tahap pendidikan 

dengan kompetensi 

(kebutuhan 

pengguna) pada 

tingkat nasional dan 

internasional. 

  

  

  

  

  

Rerata nilai uji 

kompetensi Nasional 

[Dokter] 

Nilai 75 Pendidikan dokter (saat 

ini 2013 - nilai 73), 

target nasional 75 

Rerata nilai uji 

kompetensi Nasional 

[Profesi lainnya] 

Nilai min 

sesuai 

standar 

kelulusan   

Sesuai standar nasional 

masing-masing PS 

Prosentasi kelulusan 

uji kompetensi 

Nasional dengan nilai 

minimal 75 [Dokter] 

atau nilai standar 

kelulusan nasional 

[profesi lain] 

100%   
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Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat yang 

menjamin 

keselamatan 

pasien di bidang 

Kedokteran 

(umum, gigi, sp), 

Kesehatan (gizi, 

perawat, bidan, 

farmasi), 

Manajemen 

Kesehatan dan 

Public Health 

sehingga 

mempunyai daya 

saing nasional 

dan internasional 

  

  

  

  

  

  

  

  

[lanjutan] 

Meningkatkan 

kesesuaian antara 

kualitas output 

lulusan disetiap 

tahap pendidikan 

dengan kompetensi 

(kebutuhan 

pengguna) pada 

tingkat nasional dan 

internasional. 

 

  

  

  

Rasio (konversi 

IPK):nilai uji 

kompetensi 

minimal 1 IPK dikonversikan 

disesuaikan dengan 

skala nilai uji 

kompetensi (PPDS bisa 

mengganti IPK dengan 

standar PS masing) - 

pengembangan 

perhitungan beban 

studi untuk PPDS 

Masa tunggu kerja < 3 bln hanya berlaku untuk S1 

Kepuasan pengguna 

lulusan 

skor akhir 

tracer 

Study     

30 - 36 

mengacu pada matriks 

penilaian akreditasi 

BAN PT 

Dokumen blueprint 

evaluasi 

100% semua PS harus 

mempunyai dan 

menyetor dokumen 

evaluasi ke fakultas 

Rerata proporsi soal 

ujian MCQ (evaluasi 

hasil belajar) dengan 

kualitas baik menurut 

item analysis 

75% mengembangkan 

sistem item review dan 

analysis pada semua 

bentuk EHB di semua 

PS, dan blue print 

evaluasi sebagai dasar 

review 

Proporsi PS yang 

mengembangkan 

blueprint evaluasi 

100%   

Proporsi 

keterlaksanaan item 

analysis pada ujian 

MCQ 

100%   

Meningkatkan 

prosentase lulusan 

dengan masa studi 

tepat waktu  

rasio rerata masa studi 

dibandingkan 

ketentuan masa studi 

1.2   

Rerata prosentase 

lulusan tepat waktu 

60% rumus matriks BAN PT 

Meningkatkan 

jumlah, pemerataan 

dan kualitas 

penelitian dan 

publikasi mahasiswa 

(lulusan) sesuai 

dengan bidang 

keilmuan pada 

tingkat nasional dan 

internasional  

jumlah publikasi 

mahasiswa/lulusan 

disetiap PS 

100% Edaran Dikti/KKNI 

mewajibkan publikasi 

sebagai ukuran 

kompetensi/kualifikasi. 

Dirjen jurnal 

diupayakan 

terakreditasi. Rektor 

terakreditasi untuk S2, 

Internasional untuk S3, 

S1, upload di web 

Rasio 

publikasi:mahasiswa 

100% Semua mahasiswa 

harus mempublikasikan 

tugas akhirnya 
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Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

 [lanjutan] 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat yang 

menjamin 

keselamatan 

pasien di bidang 

Kedokteran 

(umum, gigi, sp), 

Kesehatan (gizi, 

perawat, bidan, 

farmasi), 

Manajemen 

Kesehatan dan 

Public Health 

sehingga 

mempunyai daya 

saing nasional 

dan internasional 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

jumlah, pemerataan 

dan kualitas 

penelitian dan 

publikasi mahasiswa 

(lulusan) sesuai 

dengan bidang 

keilmuan pada 

tingkat nasional dan 

internasional 

Jumlah publikasi 

dalam forum 

internasional 

mahasiswa S1 dan S2 

10 pada 

semua 

  

Jumlah publikasi jurnal 

internasional 

mahasiswa S1 dan 

S2/PS/tahun 

1 staf yang S2, yng 

sekolah dengan biaya 

(bea siswa) wajib 

internasional 

Menjamin 

kemampuan praktek 

manaj. keselamatan 

pasien lulusan pd 

tingkat individu 

maupun organisasi 

Adanya isi dan 

integrasi patient safety 

pada kurikulum 

100%   

Nilai ujian modul/mata 

kuliah keselamatan 

pasien 

75   

Meningkatkan 

kualitas input pada 

student admission  

  

Nilai Minimal Test 

Mandiri  

syarat pd 

catatan 

[S2] IPK S1 min 3.00, IBT 

Toefl 50, TPA 400 

Tingkat pemenuhan 

persyaratan tes 

Kesehatan dan atau 

psikotest untuk 

mengikuti studi 

100% sesuai dengan syarat 

tes kesehatan dan 

psikotest 

Meningkatkan 

kemampuan 

enterpreneurship 

dan manajerial 

organisasi dan 

lulusan sehingga 

mampu bersaing 

dan bermanfaat 

bagi 

pengembangan 

ilmu, tekhnologi 

dan kemanusiaan  

  

Meningkatkan 

kemampuan 

enterpreunership 

lulusan dan 

enterpeneurship 

dalam manajemen 

kesehatan sehingga 

mampu bersaing 

dalam dunia kerja 

Jumlah prestasi 

gagasan inovatif 

mahasiswa S1 

2/tahun   

      

Meningkatkan 

mutu 

pelaksanaan 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

sesuai dengan 

kebutuhan 

masyarakat dan 

kompetisi global 

Meningkatkan 

ketepatan 

dokumentasi dan 

implementasi sistem 

penjaminan mutu 

berkelanjutan 

proses 

pembelajaran  

Prosentase PS yang 

memiliki panduan 

akademik 

100%   
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Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

mutu 

pelaksanaan 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

sesuai dengan 

kebutuhan 

masyarakat dan 

kompetisi global 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[anjutan] 

Meningkatkan 

ketepatan 

dokumentasi dan 

implementasi sistem 

penjaminan mutu 

berkelanjutan 

proses 

pembelajaran 

adanya pedoman 

pendidikan tingkat 

Fakultas 

ada   

Tingkat update 

dokumen panduan 

akademik setiap PS 

100% setiap tahun dilakukan 

update dokumen 

panduan akademik 

Meningkatkan 

kapabilitas 

kepengajaran, 

pembimbingan dan 

penulisan pada 

dosen dan 

penasehat akademik  

  

  

  

  

  

  

  

Rerata indeks 

kepuasan mahasiswa 

terhadap dosen 

nilai 76 nilai mengacu pada  

instrumen IKM UB, 

materi mengacu pada 

instrumen Serdos FK  

Adanya buku 

kurikulum setiap PS 

ada Kompetensi/Learning 

outcome, Learning 

objective pada tiap 

Blok/Mata kuliah, sd 

pokok bahasan 

proporsi mata 

kuliah/blok/stage(?) 

dengan buku 

materi/modul sesuai 

kurikulum di setiap PS 

100%   

terselenggaranya 

evaluasi kesesuaian 

materi dengan 

rancangan kurikulum 

dan kompetensi di 

setiap PS secara 

berkala 

100% periode sesuai masa 

studi PS 

Proporsi staf pendidik 

dengan 

pendidikan/pelatihan 

pengajaran (misal: 

PEKERTI, AA, Penulisan 

MCQ, OSCE) sesuai 

standar yg ditetapkan 

100% Perlu penetapan 

standar trainingnya, 

misal dosen baru harus 

pekerti, [PJMK harus 

AA] 

Proporsi staf dengan 

pendidikan/pelatihan 

pembimbingan 

100%   

Proporsi staf dengan 

pendidikan/pelatihan 

penulisan ilmiah 

100%   

Pemenuhan kinerja 

pendidikan staf sesuai 

EKD/EWMP (riil skor) 

100%   
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Tabel 3.2. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Akademik – Sub Bidang Penelitian 

Sasaran Strategi Tujuan Bidang Indikator Target Catatan 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat 

yang menjamin 

keselamatan 

pasien di bidang 

Kedokteran 

(umum, gigi, 

sp), Kesehatan 

(gizi, perawat, 

bidan, farmasi), 

Manajemen 

Kesehatan dan 

socio medicine 

sehingga 

mempunyai 

daya saing 

nasional dan 

internasional  

  

  

Meningkatkan 

pemerataan 

jumlah dan 

kualitas 

penelitian pada 

bidang 

kedokteran, 

kesehatan, 

manajemen 

kesehatan dan 

socio medicine  

  

  

  

  

  

  

Adanya struktur pohon 

penelitian dan roadmap yang 

menampung semua bidang 

ilmu dan PS 

ada Kebijakan pohon 

penelitian yg 

mencakup semua 

PS  

rasio jumlah penelitian antar 

bidang ilmu  

1 merata sesuai 

dengan proporsi 

dosen  

proporsi penelitian 

mahasiswa di masing-masing 

bidang (pohon penelitian) 

sd catatan keterlibatan mhs 

pd lit dosen [S1] 

PD ≥ 25%, [S2] PD 

≥ 30%, [S3] PD ≥ 

50% 

proporsi publikasi nasional 

(seminar dan jurnal)  hasil 

penelitian di masing-masing 

bidang (pohon penelitian) 

2/DT/PS atau 

4/DT/PS 

setiap DT 2 

artikel pd jurnal 

nas terakreditasi 

atau 4 artikel pd 

jurnal nas tdk 

akreditasi (3 th) 

proporsi publikasi 

internasional (seminar dan 

jurnal)  hasil penelitian setiap 

bidang (pohon penelitian) 

1/DT/PS setiap DT 1 

artikel pd jurnl 

internasional per 

3 tahun 

Perbandingan (proporsi) 

rerata anggaran hibah 

penelitian tiap pohon pen  

merata 

setiap pohon 

penelitian 

 

Jumlah pusat pengembangan 

penelitian berdasarkan pohon 

penelitian 

1/bid 

roadmap 

minimal ada 1 

pusat 

pengembangan 

sesuai bidang 

pada roadmap 

Mengembangkan 

pusat 

pengembangan 

(kajian) 

penelitian 

kesehatan 

termasuk 

kebijakan 

kesehatan   

Rerata publikasi 

nasional/pusat kajian/tahun 

  [Kebijakan 

pengembangan 

pusat kajian] 

Rerata publikasi 

internasional/pusat 

kajian/tahun 

  [Kebijakan 

pengembangan 

pusat kajian] 

Meningkatkan 

pembiayaan 

penelitian DN 

maupun LN  

Jumlah proposal pengajuan 

anggaran penelitian hibah 

nasional/internasional  

disetiap pusat pengembangan 

50%   

Meningkatkan 

jumlah dan 

kualitas 

penelitian yang 

berorientasi 

pada penelitian 

translasional 

  

Proporsi penelitian 

translational dibanding 

semua penelitian 

50% baseline 0 

Proposi publikasi nasional 

penelitian translational 

50% baseline 0  

Jumlah publikasi internasional  

penelitian translational 

25% baseline 0 
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Sasaran Strategi Tujuan Bidang Indikator Target Catatan 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat 

yang menjamin 

keselamatan 

pasien di bidang 

Kedokteran 

(umum, gigi, 

sp), Kesehatan 

(gizi, perawat, 

bidan, farmasi), 

Manajemen 

Kesehatan dan 

socio medicine 

sehingga 

mempunyai 

daya saing 

nasional dan 

internasional 

Meningkatkan 

mutu 

pelaksanaan 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

sesuai dengan 

kebutuhan 

masyarakat dan 

kompetisi global 

  

  

  

  

Meningkatkan 

jumlah 

pemerataan dan 

kualitas publikasi 

dan karya ilmiah 

di kawasan 

nasional dan 

internasional 

sebagai langkah 

untuk rekognisi 

institusi dan staf 

Rerata publikasi 

nasional/dosen/PS/tahun 

2/DT/PS atau 

4/DT/PS 

setiap DT 2 

artikel pd jurnal 

nas terakreditasi 

atau 4 artikel pd 

jurnal nas tdk 

akreditasi (setiap 

3 tahun) 

Rerata publikasi 

internasional/dosen/PS/ 

tahun 

1/DT/PS setiap DT 1 

artikel pd jurnl 

internasional per 

3 tahun 

Meningkatkan 

jumlah, 

pemerataan dan 

kualitas peroleh 

hibah penelitian 

pada tingkat 

universitas, 

nasional maupun 

internasional 

Jumlah hibah penelitian 

universitas/PS 

rata2 [S1]3JT 

[S23]18JT 

/DT/PS/Th 

[S2] lit dana LN = 

jumlah DT atau lit 

dana non PT = 2 x 

DT, atau lit dana 

PT = 4 x DT 

(setiap tahun slm 

3 th) 

Jumlah hibah penelitian 

nasional/PS 

Jumlah hibah penelitian 

internasional/PS 

Meningkatkan 

kemampuan dan 

perolehan HAKI 

yang dapat 

digunakan 

langsung pada 

masyarakat 

 

Jumlah HAKI disetiap 

PS/Bidang Kajian 

2Haki/PS/3Th   

Proporsi dosen yang telah 

mengikuti pelatihan HAKI/PS 

100%   

Jumlah pengajuan 

HAKI/PS/3tahun 

4Haki/3th 2x Haki 

minimal/PS/3th 

Jumlah penelitian berpotensi 

HAKI/PS 

8 Lit 2x Pengajuan 

Haki/PS/3th 

Menumbuhkan 

atmosfer 

akademik baik 

dalam kegiatan 

pendidikan 

maupun kegiatan 

ilmiah yang 

mampu 

menjadikan 

pembudayaan 

dalam institusi 

  

  

  

Jumlah kegiatan scientific 

meeting terjadwal dalam 

bidang ilmu dan kependidikan 

disetiap PS/Tahun 

48Keg/PS/Th kegiatan rutin 

mingguan dan 

kegiatan tahunan 

(penyelenggaraan 

seminar/PIT/dsb) 

Jumlah kegiatan scientific 

meeting terlaksana dalam 

bidang ilmu dan kependidikan 

disetiap PS/Tahun 

48Keg/PS/Th kegiatan rutin 

mingguan dan 

kegiatan tahunan 

(penyelenggaraan 

seminar/PIT/dsb) 

Proporsi partisipasi dosen 

dalam kegiatan scientific 

meeting/PS/tahun 

90% DT/ Keg   

Proporsi anggaran scientific 

meeting dan pengembangan 

akademik atmosfir terhadap 

total anggaran 

20% termasuk 

mengadakan 

seminar atau 

kegiatan ilmiah 

lainnya 
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Tabel 3.3. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Akademik – Sub Bidang Pengabdian Masyarakat 

Sasaran Tujuan  Indikator Target Catatan 

Membangun pusat 

pemberdayaan 

masyarakat pada 

bidang kedokteran, 

kesehatan, 

manajemen 

kesehatan dan 

socio medicine 

sebagai wujud 

tanggungjawab 

sosial Fakultas 

(CSR) dan aplikasi 

pendidikan dan 

penelitian untuk 

memberikan 

dampak bagi 

kualitas hidup 

masyarat. 

Meningkatkan 

dampak kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

sebagai bagian 

dari corporate 

social 

responcibility 

(CSR) 

Jumlah MOU 

institusional antara 

fkub dengan institusi 

lain dlm bidang 

kegiatan CSR 

(pembiayaan 

pendidikan putra 

daerah, putra 

karyawan 

perusahaan, 

pengembangan 

teknologi tepat guna, 

peningkatan mutu 

pelayanan) per tahun 

per prodi (MOU 

internasional) 

meliputi semua 

bidang CSR 

Jumlah MOU 

dengan kriteria: 

banyak, cukup, 

kurang, sangat 

sedikit, tidak ada   

Jumlah kegiatan CSR 

per MOU 

min 1 

keg/MOU/Th 

  

kajian ilmiah 

pembahasan potensi 

perkembangan IPTEK 

yang berpotensi 

dikembangkan 

menjadi program 

kegiatan terapan 

yang terdokumentasi 

1 Dok/PS/4Th 1 Dokumen berisi 

analisis produk 

IPTEK yang dapat 

dihasilkan oleh PS 

adanya laporan 

dampak kegiatan 

pengabdian 

masyarakat 

ada/keg   

adanya bukti 

perbaikan indikator 

kesehatan 

masyarakat desa 

binaan 

ada/keg merupakan 

indikator dampak. 

Pengukuran 

dampak minimal 

dengan pre and 

post measurement 

Meningkatkan 

kualitas output 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

disetiap bidang  

Kepuasan masyarakat 

terhadap kegiatan 

penmas 

76 mengacu kriteria 

nilai IKM 

Dokumen produk 

penmas (modul bagi 

masyarakat)/program 

1 

produk/program 
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Sasaran Tujuan  Indikator Target Catatan 

Meningkatkan 

perluasan dan 

pemerataan akses 

pelayanan 

pendidikan, 

kegiatan penelitian 

dan pelayanan bagi 

masyarakat 

Meningkatkan 

jumlah dan 

jangkauan 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

setiap bidang 

Jumlah kegiatan 

penmas/PS/tahun 

3Keg/DT/3Th   

distribusi 

sasarankegiatan 

penmas, dimasing-

masing bidang dan PS 

semakin banyak 

wilayah dan 

kelompok yang 

tercakup dari 

tahun ke tahun 

sasaran bisa 

berdasarkan 

wilayah, atau 

berdasarkan 

kelompok atau 

kriteria lainnya 

Meningkatkan 

pemerataan 

pelaksana, dan 

bidang 

pemberdayaan 

masyarakat 

dalam bidang 

kedokteran, 

kesehatan, 

manajemen 

kesehatan dan 

socio medicine 

besaran anggaran 

penmas/dosen/PS 

sd catatan [S1]1,5Jt/DT/Th 

[S2&S3]2,5Jt/DT/Th 

rerata kegiatan 

penmas/dosen/PS 

sd catatan [S2] PMas dana LN 

= 0,5 jumlah DT 

atau PMas dana 

non PT = DT, atau 

PMas dana PT = 2 x 

DT (slm 3 th) 

Proporsi kegiatan 

penmas menurut 

bidang dan program 

studi 

merata setiap 

bidang dan PS 

  

Meningkatkan 

mutu pelaksanaan 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan 

masyarakat dan 

kompetisi global 

Meningkatkan 

dokumentasi dan 

publikasi 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

sehingga 

mendapatkan 

pengakuan 

ditingkat 

nasional dan 

internasional 

Rasio jumlah 

publikasi di tingkat 

nasional dibanding 

jumlah kegiatan 

penmas yg dilakukan 

50% Publikasi dapat 

dalam berbagai 

bentuk, misal buku 

ajar, panduan bagi 

masyarakat, buku 

teks diterbitkan, 

artikel pada media 

nasional dan jurnal 

Publikasi dapat 

dalam berbagai 

bentuk, misal buku 

ajar, panduan bagi 

masyarakat, buku 

teks diterbitkan, 

artikel pada media 

nasional dan jurnal 

Rasio jumlah 

publikasi di tingkat 

internasional 

dibanding jumlah 

kegiatan penmas 

yang dilakukan 

2% 
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Tabel 3.4. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Organisasi dan Manajemen – Sub Bidang Organisasi dan 

tatalaksana 

Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

Melakukan penataan 

organisasi  dan sarana 

prasarana fakultas 

untuk mendorong 

kemandirian 

pengelolaan program 

studi dan 

pengembangan 

sumber daya manusia 

Meningkatkan 

efisiensi dan 

akuntabilitas 

tatakelola 

penyelenggaraan 

fakultas, program 

studi, laboratorium 

dan atau departemen 

melalui 

restrukturisasi 

organisasi   

tersusunnya struktur 

organisasi 

100% fakultas dan setiap 

PS mempunyai 

struktur organisasi 

dan tupoksinya 

dengan acuan 

pedoman dari 

fakultas dan 

universitas 

adanya dokumen 

tupoksi struktur 

organisasi 

100%   

Adanya dokumen 

rencana operasional di 

setiap satuan kerja 

100%   

adanya dokumen  

monitoring & evaluasi 

penyelenggaraan 

kegiatan 

100%   

adanya laporan 

penyelenggaraan 

kegiatan di tingkat 

fakultas, laboratorium, 

dan program studi 

100%   

Meningkatkan 

kemandirian 

pengelolaan program 

studi 

adanya pengelola yang 

sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan 

(termasuk kecukupan 

personil untuk setiap 

pos yang dibutuhkan) 

calon 

min 3x 

jumlah 

posisi 

kriteria: 

kemampuan 

manajerial untuk 

pengelola PS  

[kebijakan 

pelatihan] 

adanya staf pengajar 

yang sesuai dengan 

kebutuhan rasio dosen 

mahasiswa ( sesuai 

dengan PS dan 

kualifikasi dosen) 

sd 

catatan 

[S1] PSPD akd:rasio 

dosen mhs 1:10; 

Profesi: 1: 5. Selain 

PSPD: 1:20 [S2] 

min 2 doktor dan 4 

magister, [S3] min 

1 guru besar dan 5 

doktor 

adanya staf 

kependidikan sesuai 

dengan kebutuhan 

sd 

catatan 

min 1 orang S1, 

atau 2 orang D3, 

atau 2 orang D1, 

atau 4 orang SMU  

adanya dokumen rencana 

belanja tingkat program 

studi dan fakultas 

100% PS dan Fakultas 

mempunyai 

rencana belanja.  

adanya dokumen 

laporan penggunaan 

dana tingkat program 

studi bulanan 

caturwulan, dan 

tahunan 

100% setiap PS 

melaporkan 

penggunaan 

dananya 
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Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

[lanjutan] Melakukan 

penataan organisasi  

dan sarana prasarana 

fakultas untuk 

mendorong 

kemandirian 

pengelolaan program 

studi dan 

pengembangan 

sumber daya manusia 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

kemandirian 

pengelolaan program 

studi 

adanya dokumen 

pendukung penggunaan 

dana di tingkat program 

studi 

100%   

adanya evaluasi 

penggunaan dana di 

tingkat program studi 

100% setiap PS 

melakukan 

evaluasi 

penggunaan 

dananya 

adanya evaluasi kinerja 

PS yang terdokumentasi 

100% evaluasi tentang 

implikasi 

pelaksanaan 

kegiatan tri 

dharma secara 

utuh 

Menerapkan sistem 

penjaminan mutu, 

tata kelola akademik  

berbasis good 

university governance 

serta pelayanan prima 

sebagai bagian 

integral sistem 

manajemen dan 

budaya organisasi 

untuk menjamin 

peningkatan mutu 

berkelanjutan dan 

akuntabilitas institusi 

Meningkatkan 

dokumentasi dan 

implementasi sistem 

penjaminan mutu 

ditingkat Fakultas, 

Program Studi dan 

Laboratorium 

(studio) 

Adanya dokumen mutu 

di setiap unit kerja 

100%   

Adanya dokumen SOP 

di setiap unit kerja 

100%   

Meningkatkan 

kesesuaian dan 

keterlaksanaan 

prosedur operasional 

standar sesuai 

dengan indikator 

masing-masing 

Terlaksananya program 

audit internal PS di 

FKUB yang 

terdokumentasi 

100% audit internal 

dilakukan berkala 

[kebijakan audit 

internal: AI 

dilakukan oleh 

UJM terhadap MR 

atau peer antar PS 

Atau GJM thd PS] 

Meningkatkan 

prosentase tindak 

lanjut dan 

keberlangsungan 

monitoring dan 

evaluasi 

  

adanya tindak lanjut 

hasil audit internal yang 

terdokumentasi 

100%   

Adanya dokumen 

evaluasi tindaklanjut 

hasil audit internal 

100%   
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Tabel 3.5. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Organisasi dan Manajemen – Sub Bidang Manajemen 

Keuangan 

Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

Melakukan 

penataan organisasi 

dan sarana 

prasarana fakultas 

untuk mendorong 

kemandirian 

pengelolaan 

program studi dan 

pengembangan 

sumber daya 

manusia 

Meningkatkan 

sumber 

pembiayaan non 

mahasiswa 

jumlah kegiatan yang 

bersifat income 

generating, dalam 

bentuk seminar, 

konsultansi, pelatihan 

dan sebagainya 

/PS/th 

1Keg/PS/Th Jasa kepakaran 

(project pada masing-

masing PS), 

mengoptimalkan 

penerimaan masing-

masing PS, termasuk 

PSPD (Lab biomedik 

dan lainnya) 

nilai kegiatan yang 

bersifat income 

generating/PS/th 

kenaikan 

10%/th 

proposi dana 

mandiri:penerimaan 

rasio jumlah dana 

mandiri dibanding 

total penerimaan 

dana 

70% dana mandiri > 70% 

total penerimaan 

Meningkatkan 

kemampuan biaya 

operasional per 

mahasiswa 

biaya operasional per 

mahasiswa /PS 

sd catatan [S1]Dop>18Jt/Mhs/Th 

[S2]Dop>24Jt/Mhs/Th 

[S3]Dop>36Jt/Mhs/Th 

Meningkatkan 

efektifitas kendali 

anggaran dan 

pendapatan 

berbasis kinerja 

dan program studi 

Persentase 

penyerapan anggaran 

100% 100% (termasuk 10% 

(anggaran untuk 

pengembangan) 

Persentase 

kesesuaian belanja 

dengan perencanaan 

100%   

Persentase 

keterlaksanaan 

program sesuai 

perencanaan 

100%   

Meningkatkan 

keseimbangan 

pembiayaan 

belanja operasional 

pendidikan, 

penelitian, 

pengabdian 

masyarakat, 

pengembangan 

sumberdaya 

manusia dan 

sarana prasarana 

adanya Perencanaan 

penerimaan dan 

penggunaan dana 

setiap PS per tahun 

100%   

Laporan penggunaan 

dana tingkat program 

studi bulanan, tri 

wulan, semester, dan 

tahunan 

100% setiap PS melaporkan 

penggunaan dananya 

bulanan dst 

adanya kegiatan 

evaluasi belanja pada 

tingkat program studi 

dan fakultas 

100% kegiatan evaluasi 

terlaksana dibuktikan 

dengan laporan 

evaluasi 
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Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

[lanjutan] 

Melakukan 

penataan organisasi 

dan sarana 

prasarana fakultas 

untuk mendorong 

kemandirian 

pengelolaan 

program studi dan 

pengembangan 

sumber daya 

manusia 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

keseimbangan 

pembiayaan 

belanja operasional 

pendidikan, 

penelitian, 

pengabdian 

masyarakat, 

pengembangan 

sumberdaya 

manusia dan 

sarana prasarana 

Proporsi penggunaan 

anggaran pada 

masing-masing 

bidang (pendidikan, 

penelitian, 

pengabdian 

masyarakat, 

pengembangan 

sumberdaya manusia 

dan sarana 

prasarana) 

100% 

sesuai 

ketentuan 

[Kebijakan keuangan: 

ketentuan proporsi 

penggunaan 

anggaran pada 

masing-masing 

bidang] 

Meningkatkan 

kecepatan 

pengelolaan 

anggaran, evaluasi 

dan laporan kinerja 

anggaran berbasis 

kinerja dan 

program studi 

delay waktu 

penyelesaian SPJ 

0% 

[Kebijakan keuangan: 

ketetapan deadline 

pertanggungjawaban, 

DL setiap PS SPJ tgl 5 

bulan berjalan, tgl 10 

FK setor ke UB, tgl 15 

GU cair] 

delay waktu 

penurunan anggaran 

0% 
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Tabel 3.6. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Organisasi dan Manajemen – Sub Bidang Sistem Informasi 

Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

Membangun 

budaya, 

insfrastruktur, 

kapabilitas sumber 

daya manusia dan 

sistem informasi 

untuk menunjang 

kinerja dan 

kemandirian 

institusi 

  

  

  

  

  

  

  

Meningkatkan 

akurasi dan 

kecepatan 

ketersediaan data 

dan informasi 

untuk 

pengambilan 

keputusan 

manajemen 

ditingkat fakultas 

dan program studi 

sesuai dengan key 

performance 

indikator yang 

ditetapkan 

  

  

  

  

persentase kelengkapan 

data untuk input decision 

support system 

100%  

Kecepatan penyediaan 

data yang dibutuhkan 

sd catatan Maks 1 hari  sejak 

permintaan data 

Ketersediaan sistem 

informasi yang mampu 

memasukkan dan 

memproses data untuk 

decision support system 

(SIM DSS) 

tersedia  

ketersediaan sistem 

informasi untuk 

pembelajaran (SOP, IK) 

tersedia  

ketersediaan laporan 

sesuai kebutuhan 

pengambilan keputusan 

tingkat PS dan Fakultas 

tersedia  

Ketersedian laporan 

disetiap periode waktu 

yang ditentukan 

(mingguan, bulanan, 

tahunan) 

100%  

kecepatan penyediaan 

laporan tingkat PS dan 

Fakultas 

Sd catatan maks 1 hari sejak 

cut off periode 

laporan 

Meningkatkan 

akurasi dan 

kecepatan 

ketersediaan data 

dan informasi 

kinerja program 

studi dan fakultas 

sesuai dengan 

standar evaluasi 

kinerja PS dan 

Akreditasi PS 

 

persentase kelengkapan 

data kinerja tingkat PS 

dan Fakultas 

100%  

ketersediaan laporan 

kinerja tingkat program 

studi dan fakultas 

 

100%  

Meningkatkan 

akurasi dan 

kecepatan 

informasi 

manajemen 

operasional (office 

system) dalam 

Program Studi dan 

Fakultas 

Persentase kelengkapan 

data untuk operasional 

PS dan Fakultas (misal: 

keuangan, penggunaan 

ruang, alat, dsb) 

 

100%   

ketersediaan laporan 

operasional tingkat PS 

dan Fakultas 

 

100%  
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Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

[lanjutan] 

Membangun 

budaya, 

insfrastruktur, 

kapabilitas sumber 

daya manusia dan 

sistem informasi 

untuk menunjang 

kinerja dan 

kemandirian 

institusi 

  

Meningkatkan 

akurasi dan 

kecepatan 

informasi kegiatan 

pembelajaran 

untuk memberikan 

informasi 

monitoring 

program dan 

umpan balik  

 

persentase kelengkapan 

data yang terkait 

pembelajaran 

100%  

ketersediaan sistem 

informasi untuk 

pembelajaran (SOP, IK) 

100%  

ketersediaan laporan 

yang terkait dengan 

kegiatan pembelajaran 

(mingguan, bulanan, 

semesteran, tahunan) 

100%  

Meningkatkan 

akurasi dan 

kecepatan 

informasi kinerja 

dan karir dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

  

  

  

adanya sistem 

dokumentasi data SDM 

Ada  

adanya sistem informasi 

kinerja SDM (SOP, IK) 

Ada  

kelengkapan data 

informasi kinerja 

100%  

Ketersediaan  laporan 

kegiatan evaluasi kinerja 

SDM (semester dan 

tahunan) 

100%  

Meningkatkan 

akurasi dan 

kecepatan 

informasi 

penjaminan mutu 

Program Studi dan 

Fakultas 

macam data yang 

teridentifikasi untuk 

menunjang laporan 

penjaminan mutu 

Ada adanya 

pendokumentasian 

data audit dan 

perbaikan 

PS yang mampu 

menyusun Laporan 

triwulan, semester, dan 

tahunan kegiatan 

penjaminan mutu 

Lengkap Ketersediaan 

Laporan triwulan, 

semester, dan 

tahunan hasil 

pelaksanaan 

penjaminan mutu 

 

Catatan: 

Dibutuhkan kebijakan pengelolaan informasi tentang: 

• Data atau laporan yang harus digenerate oleh masing-masing Fakultas, PS, dan Sub bag atau unit 

lainnya 

• Periode penyediaan data atau laporan 

• Waktu penyediaan data atau laporan  
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Tabel 3.7. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Sumberdaya Manusia 

Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

Meningkatkan 

pemerataan 

kuantitas dan 

kualitas tenaga 

pengajar dan 

kependidikan 

melalui 

pengembangan 

sistem carier 

development path 

(talent 

management) yang 

komprehensif  

didukung sistem  

manajemen kinerja  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meningkatkan 

kuantitas (rasio) 

pengajar, 

pembimbing, 

penguji dan tenaga 

kependidikan 

disemua program 

studi 

  

  

  

  

  

rasio dosen dengan 

pendidikan minimal 

S2/Spesialis sesuai bidang 

keilmuan PS 

PS S1: 45% S1: S2 dan S3 

90% 

rasio dosen dengan 

pendidikan minimal S3/ 

Spesialis Konsultan sesuai 

bidang keilmuan PS 

PS S1: 45% S1: S3>40%; S2 : 

S3 75% 

Rasio Guru Besar sesuai 

bidang keilmuan di setiap 

PS 

20% untuk 

S2 

>40% 

Rasio tenaga kependidikan 

dengan pendidikan D3 di 

setiap PS 

35% Perbandingan 4 

(S1/D4): 3 (D3: 2 

D2: 1 SMU 

Rasio tenaga kependidikan 

dengan pendidikan S1 di 

setiap PS 

45%   

Rasio tenaga kependidikan 

dengan pendidikan S2 di 

setiap PS 

32 orang  1 KTU + 4 subag 

+ 27 PS. (Jumlah 

kandidat:32 

posisi x 3)  

Meningkatkan 

kualifikasi 

pendidikan dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

sesuai dengan 

kebutuhan program 

studi 

Analisis jabatan dosen dan 

tenaga kependidikan yang 

terdokumentasi 

Dilaksanak

an dan 

terdokume

ntasi 

Perlu 

pengembangan 

analisis 

Dokumen perencanaan 

carier path dosen dan 

tenaga kependidikan 

Tersedia Perlu analisis 

karir 

Meningkatkan 

pemenuhan 

penjenjangan 

maksimal karir 

dosen dan tenaga 

kependidikan 

didukung 

kemudahan 

administrasi 

Kelengkapan dokumentasi 

persyaratan kenaikan 

pangkat  

100%   

Meningkatkan 

optimalisasi 

pemenuhan kinerja 

dosen sesuai 

kebutuhan program 

studi dan standar 

kinerja dosen (EKD, 

EWMP) 

  

Perencanaan distribusi 

tugas untuk pemenuhan 

kinerja dosen di setiap PS 

yang terdokumentasi 

Ada 

disemua 

PS 

  

Kelengkapan dokumentasi 

persyaratan laporan EKD 

dan EWMP 

100%   

Rerata EKD dosen Min 12 sd 

16 SKS/ 

Smt 
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Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

[…lanjutan] 

Meningkatkan 

pemerataan 

kuantitas dan 

kualitas tenaga 

pengajar dan 

kependidikan 

melalui 

pengembangan 

sistem carier 

development path 

(talent 

management) yang 

komprehensif  

didukung sistem  

manajemen kinerja 

  

  

  

  

Meningkatkan 

jumlah pemerataan 

dan kualitas 

penelitian, publikasi 

nasional dan 

internasional sesuai 

dengan agenda 

penelitian PS dan 

nasional 

  

  

  

  

Dokumen agenda 

penelitian PS yang 

disesuaikan dengan 

agenda penelitian nasional 

Ada 

dokumen 

Pengembangan 

Alokasi bantuan dana 

penelitian setiap dosen 

setiap semester 

  S1: 3 juta, S2: 18 

juta/tahun 

Alokasi bantuan dana 

publikasi penelitian 

nasional setiap dosen 

setiap publikasi 

500 

ribu/dosen

/tahun 

akreditasi A: 1-

1.5 juta, B: 0.5-1 

Alokasi bantuan dana 

publikasi penelitian 

internasional setiap dosen 

setiap publikasi 

500 

ribu/dosen

/tahun 

7.5-1 0 juta 

UB/judul/penulis 

maksimal 

2/tahun 

Jumlah dosen yang 

mengikuti pelatihan 

publikasi ilmiah 

100% sesuai 

perencanaan 

Meningkatkan 

jumlah, 

pemerataan dan 

kualitas kegiatan 

pengabdian 

masyarakat sesuai 

agenda PS dan 

kebutuhan 

masyarakat 

pengelolaan 

dukungan SDM 

Alokasi bantuan dana 

pengabdian masyarakat 

setiap dosen setiap 

semester 

sesuai 

bidang 

Penmas 

  

Meningkatkan 

jumlah HAKI dan 

penerbitan buku 

hasil inovasi 

pembelajaran 

  

Jumlah HAKI yang 

diperoleh dosen di PS 

setiap tahun 

1 HAKI/PS   

Jumlah buku yang 

diterbitkan dosen setiap 

tahun 

1 buku/PS   

Meningkatkan 

keahlian dan 

kapabilitas tenaga 

kependidikan 

sesuai dengan 

tugas pokok dan 

fungsi masing-

masing untuk 

memastikan 

pemenuhan jenjang 

karir melalui 

program 

pendidikan dan 

pelatihan 

berkelanjutan 

Adanya perencanaan 

kebutuhan pelatihan 

tenaga kependidikan PS 

sesuai dengan tupoksinya 

yang terdokumentasi 

!00% semua PS 
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Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

 […lanjutan] 

Meningkatkan 

pemerataan 

kuantitas dan 

kualitas tenaga 

pengajar dan 

kependidikan 

melalui 

pengembangan 

sistem carier 

development path 

(talent 

management) yang 

komprehensif  

didukung sistem  

manajemen kinerja 

  

  

 [lanjutan] 

Meningkatkan 

keahlian dan 

kapabilitas tenaga 

kependidikan 

sesuai dengan 

tugas pokok dan 

fungsi masing-

masing untuk 

memastikan 

pemenuhan jenjang 

karir melalui 

program 

pendidikan dan 

pelatihan 

berkelanjutan 

Jumlah tenaga 

kependidikan yang 

ditugaskan mengikuti 

pelatihan setiap tahun 

100% Tingkat 

keterlaksanaan 

program 

pelatihan dan 

pengembangan 

tenaga 

kependidikan 

Meningkatkan 

kemampuan 

pembelajaran, 

evaluasi 

pembelajaran dan 

manajemen 

pendidikan staf 

pengajar melalui 

pendidikan dan 

pelatihan 

berkelanjutan  

jumlah dosen yang 

ditugaskan mengikuti 

pelatihan PBM 

100% 

sesuai 

standar 

duplikasi dengan 

lit? 

Jumlah dosen yang 

ditugaskan mengikuti 

pelatihan sesuai dengan 

bidang kehlian dosen di 

setiap PS 

100% 

sesuai 

program 

perlu disusun 

program dan 

perencanaan 

Membangun 

budaya akademik 

dan budaya 

organisasi untuk 

menciptakan iklim 

kerja, kinerja dan 

kesejahteraan staf 

sebagai bagian dari 

kinerja organisasi 

  

  

  

  

  

  

Meningkatkan 

kesejahteraan staff 

  

  

  

Adanya sistem 

penghargaan terhadap 

staf dosen dan staf 

kependidikan berprestasi 

Ada  

Adanya pelatihan motivasi 

untuk staf dosen dan staf 

kependidikan 

Terseleng-

gara rutin 

sesuai 

program 

  

Adanya kegiatan gathering 

untuk staf dosen dan staf 

kependidikan 

Terselengg

ara rutin 

dan 

merata? 

  

Adanya insentif berbasis 

kinerja (yang 

terdokumentasi) 

Ada di 

semua PS 

  

Meningkatkan 

praktik pelayanan 

prima (service 

excellence) semua 

staf sebagai bagian 

dari budaya 

organisasi melalui 

pelatihan 

berkelanjutan 

  

  

pengadaan indoor training 

untuk  service excellence 

100% 

terlaksana 

  

laporan evaluasi 

pelaksanaan service 

ekscellence 

100% 

dilaporkan 

  

Tingkat kepuasan 

pelanggan 

Skor IKM 

76 

Sesuai metode 

oleh PJM, yang 

dapat diperluas 

oleh masing-

masing PS 



57 

 

Sasaran Tujuan Indikator Target Catatan 

 Membangun 

budaya akademik 

dan budaya 

organisasi untuk 

menciptakan iklim 

kerja, kinerja dan 

kesejahteraan staf 

sebagai bagian dari 

kinerja organisasi 

  

  

  

Meningkatkan 

budaya akademik  

jumlah scientific meeting 

yang diadakan disetiap PS 

per semester  

12 keg/ 

semester 

 

Meningkatkan 

kemampuan 

kepemimpinan, 

stratejik, dan 

mnajerial  

  

  

Perencanaan leadership 

dan manageriil path yang 

terdokumentasi 

Ada 

disetiap PS 

atau 

Fakultas 

  

Terselenggaranya program 

pengembangan 

kepemimpinan dan 

manajemen yang 

terdokumentasi 

100% 

terselengg

ara sesuai 

rencana 

  

Rasio kandidat pemimpin 

(staf pengajar dan 

kependidikan) 

dibandingkan dengan 

kebutuhan pada jabatan 

yang ada 

1 : 5 Ada 5 kandiddat 

untuk setiap 

posisi 
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Tabel 3.8. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

Sasaran Strategi Tujuan Indikator Target Catatan 

Meningkatkan 

kemampuan 

enterpreneurship 

dan manajerial 

organisasi dan 

lulusan sehingga 

mampu bersaing dan 

bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu, 

tekhnologi dan 

kemanusiaan  

  

  

  

  

  

  

meningkatkan 

kemampuan 

enterpreunershi

p mahasiswa 

agar mampu 

bersaing dengan 

lulusan lain baik 

dalam maupun 

luar negeri 

dalam dunia 

kerja dan 

penciptaan 

lapangan kerja 

proporsi mahasiswa yang 

mengikuti seleksi lomba 

gagasan kewirausahaan 

(karya inovatif) di tingkat 

fakultas/universitas 

1:25 Pada PS S1 

proporsi mahasiswa yang 

mengikuti lomba gagasan 

kewirausahaan (karya 

inovatif) di tingkat nasional 

1:25 Pada PS S1 

jumlah prestasi gagasan 

kewirausahaan/karya inovatif 

tingkat nasional 

1/PS/ Tahun   

meningkatkan 

peran Alumni 

dalam 

mendukung 

upaya 

pemecahan 

masalah 

dibidang 

kesehatan pada 

tingkat nasional 

dan 

internasional 

  

  

  

jumlah kegiatan 

pengembangan keahlian 

sesuai permasalahan 

kesehatan nasionalbagi dan 

oleh alumni /tahun 

1/PS/ Tahun   

tingkat partisipasi alumni 

dalam kegiatan 

pengembangan keahlian 

sesuai permasalahn 

kesehatan nasional 

ada 

partisipasi 

  

jumlah alumni yang berperan 

dalam lembaga pemerintah 

daerah dan nasional 

(konsultan, researcher, ketua, 

anggota tim) 

ada alumni 

dengan 

peran kunci  

  

jumlah alumni yang berperan 

(konsultan, researcher, ketua, 

anggota tim) dalam lembaga 

internasional kesehatan 

(terkait)  

ada alumni 

dengan 

peran kunci  

  

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat yang 

menjamin 

keselamatan pasien 

di bidang Kedokteran 

(umum, gigi, sp), 

Kesehatan (gizi, 

perawat, bidan, 

farmasi), Manajemen 

Kesehatan dan Public 

Health sehingga 

mempunyai daya 

saing nasional dan 

internasional  

meningkatkan 

kemampuan 

akademik agar 

dapat mencapai 

tingkat 

kompetensi 

yang tinggi 

diantara lulusan 

UKDI 

  

  

persentase mahasiswa 

dengan nilai IPK> 3/PS/tahun  

>80%   

presentase kelulusan uji 

kompetensi/PS/tahun 

95% indikator 

sama dengan 

bidang 

pendidikan 

dengan tujuan 

sama, tetapi 

dari bidang 

yang berbeda 

presentasi kelulusan uji 

kompetensi dengan skor 

standart ASEAN 

>70%   
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Sasaran Strategi Tujuan Indikator Target Catatan 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat yang 

menjamin 

keselamatan pasien 

di bidang Kedokteran 

(umum, gigi, sp), 

Kesehatan (gizi, 

perawat, bidan, 

farmasi), Manajemen 

Kesehatan dan Public 

Health sehingga 

mempunyai daya 

saing nasional dan 

internasional 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

meningkatkan 

peran serta 

kelembagaan 

kemahasiswaan 

dalam 

mendukung 

program 

rekognisi 

internasional 

dalam bidang  

akademik 

frekuensi kegiatan pembinaan 

kemampuan akademik oleh 

lembaga 

kemahasiswaan/tahun 

2/semester

/tahun 

  

tingkat partisipasi mahasiswa 

dalam kegiatan pembinaan 

kemampuan akademik oleh 

lembaga 

kemahasiswaan/PS/tahun 

80%   

Meningkatkan 

prosentase 

lulusan dengan 

masa studi 

tepat waktu  

  

  

  

adanya sistem seleksi yang 

mampu menghasilkan ranking 

calon peminat yang akutabel 

dan berkeadilan 

Ada disiapkan 

sistem seleksi 

adanya lembaga bimbingan 

konseling dengan dokumen 

tupoksi dan dokumentasi 

kegiatan yang jelas 

Ada 

disemua PS 

  

Persentase keterlaksanaan 

pemberian konseling untuk 

mahasiswa yang 

membutuhkan  

100% dari 

target yang 

membutuhk

an 

Harus ada cut 

off dan 

kriteria 

mahasiswa 

yang 

membutuhka

n konseling 

contoh: IPK 

semester 1, 

IPK, dan masa 

studi 

persentase mahasiswa lulus 

tepat waktu 

>90%   

meningkatkan 

peran 

kelembagaan 

dan anggota 

alumni dalam 

perbaikan 

kurikulum 

melalui 

partisipasi 

tracer study 

proporsi 

pengembalian/pengisian 

instrumen tracer study oleh 

alumni 

60%   

Prosentase PS dengan media 

komunikasi mail/web/jejaring 

social yang berisi komunikasi 

timbal balik prodi dengan 

alumninya 

 

100%   

dokumen kritik dan saran 

perbaikan kurikulum per prodi 

per semester 

ada untuk 

setiap 

program 

studi 

  

Ketersedian laporan analisis 

umpan balik alumni dari 

tracer study/PS 

terdokumentasi 

 

100%   
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Sasaran Strategi Tujuan Indikator Target Catatan 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat yang 

menjamin 

keselamatan pasien 

di bidang Kedokteran 

(umum, gigi, sp), 

Kesehatan (gizi, 

perawat, bidan, 

farmasi), Manajemen 

Kesehatan dan Public 

Health sehingga 

mempunyai daya 

saing nasional dan 

internasional 

  

  

  

  

  

  

meningkatkan 

kemampuan 

penalaran, 

pengembangan 

minat dan bakat 

guna 

mendukung 

kompetensi 

(termasuk 

didalamnya 

perilaku) yang 

dibutuhkan 

dalam 

pelayanan 

kesehatan  

  

  

  

  

jumlah kepesertaan 

mahasiswa dalam event 

ilmiah internasional/tahun     

1/PS/Tahun   

jumlah prestasi mahasiswa 

dalam lomba karya 

ilmiah/tahun pada tingkat 

nasional 

1tim(orang)

/PS 

  

jumlah kepesertaan dan atau 

prestasi karya ilmiah 

mahasiswa pada tingkat 

internasional/tahun 

1/PS/Tahun   

proporsi keikutsertaan 

mahasiswa dalam 

pengembangan minat dan 

bakat ditingkat nasional 

1/25 

mahasiswa 

  

jumlah prestasi mahasiswa 

dalam pengembangan minat 

dan bakat/PS/tahun di tingkat 

nasional 

1/PS/ Tahun   

meningkatkan 

peran serta 

kelembagaan 

kemahasiswaan 

dalam 

mendukung 

program 

rekognisi 

internasional 

dalam bidang  

ilmiah serta 

pengembangan 

minat dan bakat  

  

jumlah kegiatan 

pengembangan kemampuan 

penalaran, minat dan bakat 

terdokumentasi /tahun yang 

dikelola lembaga 

kemahasiswaan  

4   

tingkat partisipasi mahasiswa 

dalam kegiatan 

pengembangan kemampuan 

penalaran,minat dan bakat 

terdokumentasi /tahun yang 

dikelola lembaga 

kemahasiswaan 

50%   

Meningkatkan 

perluasan dan 

pemerataan akses 

pelayanan 

pendidikan, kegiatan 

penelitian dan 

pelayanan bagi 

masyarakat 

  

  

Perluasan 

cakupan untuk 

mendapat 

kesempatan 

mengikuti 

pendidikan dan 

keterlibatan 

dalam 

pelaksanaan 

penelitan dan 

pelayanan bagi 

masyarakat 

Jumlah kerja sama 

institusional untuk 

mengikutsertakan anggota 

komunitasnya dalam seleksi 

masuk calon mahasiswa baru, 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

> 4 Institusi 

kewilayaha

n dan atau 

institusi 

pendidikan 

  

Meningkatkan 

jumlah dan 

jangkauan 

beasiswa 

pendidikan 

  

  

Proporsi mahasiswa dengan 

beasiswa 

40% cakupan >40%  

cakupan beasiswa pada 

mahasiswa yang 

membutuhkan 

100% 100% dari 

yang 

membutuhka

n 
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Sasaran Strategi Tujuan Indikator Target Catatan 

[lanjutan] 

Meningkatkan 

perluasan dan 

pemerataan akses 

pelayanan 

pendidikan, kegiatan 

penelitian dan 

pelayanan bagi 

masyarakat 

  

  

  

  

[lanjutan] 

Meningkatkan 

jumlah dan 

jangkauan 

beasiswa 

pendidikan 

rasio besarnya dana beasiswa 

upaya mandiri FKUB : dana 

dari instansi vertikal 

40% >30% dari 

dana subsidi 

instansi 

vertikal 

meningkatkan 

peran alumni 

dalam 

mendukung 

kemandiriaan 

pembiayaan 

  

  

  

kontribusi (bantuan) alumni 

dalam kegiatan pembelajaran 

Ada 

disemua PS 

  

Adanya kegiatan beasiswa 

alumni 

Ada   

partisipasi alumni dalam 

kegiatan akademik 

Partisipasi 

dalam 3 

bentuk 

kontribusi 

  

jumlah kegiatan dengan 

inisiatif alumni untuk 

mendorong sumber 

pembiayaan mandiri 

1 setiap PS   
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Tabel 3.9. Sasaran, Tujuan, dan Indikator Bidang Kerjasama Nasional dan Internasional 

Sasaran Strategi Tujuan Indikator Target Catatan 

Meningkatkan 

kuantitas dan 

kualitas lulusan, 

penelitian dan 

publikasi serta 

pengabdian 

masyarakat yang 

menjamin 

keselamatan 

pasien di bidang 

Kedokteran 

(umum, gigi, sp), 

Kesehatan (gizi, 

perawat, bidan, 

farmasi), 

Manajemen 

Kesehatan dan 

Public Health 

sehingga 

mempunyai daya 

saing nasional 

dan internasional  

Meningkatkan kerja 

sama dengan 

Puskesmas, RS 

Pendidikan, Jejaring 

dan wahana 

pendidikan lainnya 

guna meningkatkan 

mutu pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

dokumen MOU FK 

dengan Puskesmas, 

RS jejaring sebagai 

wahana pendidikan 

peserta didik alumni;  

100 % 

kerjasama 

dengan 

MOU 

  

pelatihan / wotkshop 

staf puskesmas/RS 

Jejaring dalam bidang 

pendidikan sebagai 

instruktur atau dosen 

pendamping dan 

penguji) 

100% staf 

telah terlatih 

  

Meningkatkan kerja 

sama dengan 

lembaga profesi 

untuk 

mengembangkan 

pelatihan bagi 

mahasiswa (terutama 

residen) maupun staf 

(CPD) 

dokumen MOU 

prodi/FK dengan 

organisasi profesi 

(kolegium) yang 

berisi aturan 

kewenangan 

pemberian sertifikat 

kompetensi parsial 

(untuk kompetensi 

spesifik selama 

dalam prosess 

pendidikan 

Tersusun   

jumlah kegiatan 

kerjasama CPD 

antara PS dengan 

profesi/tahun 

2/Profesi/ 

Tahun 

  

tingkat 

partisipasi/kegiatan 

CPD 

80% dari 

target 

peserta 

  

Mengembangkan 

kerja sama antar PS 

baik internal maupun 

eksternal guna 

peningkatan Tri 

Dharma Perguruan 

tinggi 

jumlah kegiatan 

kerjasama lintas 

program studi  (FK, 

UB)  maupun 

nasional/tahun 

dalam kegiatan 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

10 KS   

proporsi kegiatan 

kerjasama lintas 

program:seluruh 

kerjasama/tahun 

dalam kegiatan 

pendidikan, 

penelitian dan 

pengabdian 

masyarakat 

20%   
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Sasaran Strategi Tujuan Indikator Target Catatan 

Meningkatkan 

kapabilitas dan 

daya saing 

institusi sehingga 

mampu bersaing 

ditingkat nasional 

dan internasional 

Meningkatkan 

pendaya gunaan 

kerja sama dengan 

pihak luar negeri baik 

yang sudah aktif 

maupun yang belum 

aktif guna 

peningkatan 

internasionalisasi 

lulusan dan institusi 

Fakultas dan Program 

Studi 

jumlah kegiatan 

kerjasama /MOU 

dalam bentuk 

sertifikasi 

internasional 

pelatihan 

1/PS   

jumlah kegiatan 

seminar 

internasional/MOU 

1   

jumlah PS dengan 

internasional 

program 

(certified/sister 

program) 

5   

jumlah kegiatan 

penelitian jejaring 

internasional/MOU/P

S 

1   

jumlah publikasi 

bersama dengan 

jejaring 

internasional/PS 

1/tahun   

 

 

 

 

 


