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Lampiran 1. Skoring Analisis Faktor Internal 

  URAIAN B S B x S 

  KEKUATAN:       

1 Rasio peminatan pendidikan kedokteran dan kesehatan di semua program 

studi sangat tinggi yang mengindikasikan tingginya kualitas calon mahasiswa 

(input) sebagai modal dalam memberikan kualitas lulusan dan hasil program 

yang tinggi 

1 4 4 

2 Rerata IPK lulusan, masa studi tepat waktu, prosentase kelulusan UKDI yang 

tinggi, dan masa tunggu kerja yang pendek secara tidak langsung 

menggambarkan kualitas output dan kemampuan memenuhi kebutuhan 

pengguna lulusan 

5 4 20 

3 Kurikulum sudah dilaksanakan dengan model blok kompetensi pada semua PS 2 2 4 

4 Dari sisi kuantitas dengan memperhatikan syarat program studi dan rasio 

dosen, di tingkat fakultas jumlah dosen sudah memenuhi kebutuhan. Dari sisi 

kualitas, hampir seluruh dosen sudah dilatih AA dan diusulkan serdos 

2 2 4 

5 Ada tren peningkatan jumlah publikasi dan penelitian karena dukungan Hibah 

Bersaing, Iptekdok dan HPEQ. Publikasi dalam symposium internasional sudah 

cukup 

5 2 10 

6 Ada potensi kemampuan institusi dan staf pengajar dalam memenangkan 

Hibah 

2 3 6 

7 Adanya kebijakan alokasi anggaran dan hibah penelitian dan pengabdian 

masyarakat dari Fakultas dan Universitas 

2 2 4 

8 Sudah ada agenda pohon penelitian 3 2 6 

9 Pengabdian masyarakat sudah terprogram dan disertai penyediaan 

anggarannya 

1 2 2 

10 Sudah ada dokumen struktur organisasi dengan tupoksi dan dokumen sistem 

penjaminan mutu di Fakultas dan Program studi didukung dengan organik 

gugus dan unit jaminan mutu. Pelaksanaan penjaminan mutu melalui audit 

sudah terselenggara rutin oleh Universitas dan akan dikelola ditingkat Fakultas 

5 1 5 

11 Status BLU di Universitas memberikan peluang kemandirian keuangan dan 

pengembangan institusi 

5 2 10 

12 Dokumen SOP penjaminan mutu dan proses bisnis sudah tersusun baik 

ditingkat FKUB maupun di PS 

2 2 4 

13 Kemampuan enterpreunership institusi sudah ada di beberapa PS 1 2 2 

14 Penambahan staf (pendidik dan kependidikan) sudah ada melalui jalur non 

PNS 

2 2 4 

15 Akses informasi melalui internet sudah tersedia disemua area pendidikan baik 

di FKUB maupun di RS 

1 4 4 
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  URAIAN B S B x S 

16 Organisasi kelembagaan mahasiswa telah berjalan aktif dan kegiatannya yang 

berlangsung rutin 

1 4 4 

17 Mahasiswa telah menorah prestasi baik di tingkat nasional dan internasional 

pada bidang akademik dan non akademik. 

5 4 20 

18 Sudah ada kerja sama nasional dan internasional yang dapat dimanfaatkan 

untuk pendidikan dan penelitian 

5 2 10 

    50 46 123 

  KELEMAHAN:       

1 Standar input dan kapasitas penerimaan (terutama S1) diluar kewenangan 

Fakultas. Tingginya peminatan juga didorong tingginya kebutuhan dan 

keterbatasan jumlah PS yang memenuhi standar. Kondisi ini dapat berpotensi 

menimbulkan ketidaksesuaian jumlah mahasiswa dengan kapasitas 

pengelolaan 

2 4 8 

2 Meskipun kelulusan tinggi terdapat tren penurunan rerata UKDI, sedangkan 

pada saat yang sama ada upaya peningkatan standar nasional kelulusan 

hingga memenuhi standar internasional. Hal ini mengindikasikan penurunan 

kualitas pendidikan sesuai kompetensi. Daya serap lulusan juga dipengaruhi 

tingginya kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional. 

5 4 20 

3 Kurikulum dengan disain blok sering berubah terutama PS PD, belum 

konsisten dan belum memasukkan unsur manajemen kesehatan terutama 

keselamatan pasien sesuai WFME dan kebijakan WHO / Pemerintah 

5 4 20 

4 Mesikpun rasio dosen mahasiswa sudah terpenuhi tetapi tidak merata 

disemua PS, karena terutama di dominasi oleh PS PD 

1 2 2 

5 Dari sisi kualitas tingkat pendidikan, pangkat dan kemampuan pembelajaran 

belum memenuhi standar dan tidak merata. 

2 2 4 

6 Jumlah penelitian, publikasi dan hibah belum merata secara rasio dosen 

maupun rasio anggaran yang menunjukkan belum meratanya kemampuan 

staf dalam berkompetisi (Hibah), penelitian dan penulisan publikasi, serta 

belum membudayanya kebiasaan meneliti dan menulis. Publikasi dalam 

simposium internasional masih didominasi oleh para klinisi, karena wahana 

pertemuan ilmiah internasional sering diadakan di Indonesia, belum merata 

pada semua PS 

5 4 20 

7 Kemampuan staf untuk memenangkan hibah belum merata dan Laboratorium 

pendukung belum memenuhi standar pengelolaan dan sarana penelitian 

1 2 2 

8 Rasio anggaran dan kegiatan pengabdian masyarakat masih belum memenuhi 

standar dan merata 

1 2 2 

9 Agenda pohon penelitian masih didominasi biomolekuler belum disertai 

dengan penelitian transitional dan manajemen. Pelaksanaannya masih 

sporadik belum berkesinambungan dan dana yang tersedia masih rendah 

2 4 8 
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  URAIAN B S B x S 

10 Inkonsistensi struktur pada  leveling dibawah Fakultas karena berkembangnya 

program studi : Jurusan/PS, penempatan MEU dibawah Fakultas, TKP PPDS, PS 

S2 dibawah Fakultas/Jurusan, kedudukan laboratorium tidak jelas 

mempengaruhi mutu dan ketercapaian program 

2 4 8 

11 Kelemahan dalam implementasi dan monitoring evaluasi setiap umpan balik 2 2 4 

12 Kekuatan hukum organisasi  dan hubungan tata kelola antara pendidikan dan 

rumah sakit pendidikan masih lemah 

2 4 8 

13 Sistem pengelolaan anggaran belum menunjang fleksibilitas dalam BLU 2 4 8 

14 SOP tidak semua dilaksanakan dan dievaluasi, serta pelaksanaan SOP masing 

simpang siur 

1 4 4 

15 Belum semua PS mempunyai kemampuan interpreunership dan status BLU 

belum dimanfaatkan untuk meningkatkan anggara di FKUB maupun PS 

1 3 3 

16 Belum ada program pengembangan staf baik jumlah maupun kualitasnya 

(carrier development pathway) dan penempatan staf kependidikan yang tepat 

2 4 8 

17 Penggunaan IT belum optimal, belum dimanfaatkan sebagai media informasi 

bagi seluruh proses pendidikan dan bisnis internal, serta masih sering 

terganggunya pemanfaatan internet karena traficnya kurang besar 

2 1 2 

18 Mahasiswa yang berperan aktif dalam organisasi kelembagaan mahasiswa 

masih terbatas 

2 1 2 

19 Prestasi mahasiswa belum merata di semua PS dan jumlah prestasi mahasiswa 

belum optimal bila dibanding jumlah mahasiswa, termasuk pemenang dalam 

lomba ilmiah dilingkungan PPDS 

5 1 5 

20 Kerjasama institusi nasional dan internasional yang sudah ada baik di tingkat 

Fakultas maupun Universitas belum dimanfaatkan optimal untuk pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat  

5 2 10 

    50 58 148 
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Lampiran 2. Skoring Analisis Faktor Eksternal 

  URAIAN B S B x S 

  PELUANG:       

1 Peluang hibah pengembangan program (manajemen dan kurikulum), 

penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menunjang AFTA,WCU 

5 4 20 

2 Kebutuhan nasional nakes tinggi, meskipun juga terdapat trend 

pemenuhan pada beberapa program studi 

3 4 12 

3 Peminatan menjadi tenaga kesehatan dan peminatan masyarakat masuh 

ke FKUB tinggi pada berbagai PS 

3 4 12 

4 FKUB mempunyai pengalaman melakukan uji kompetensi yang 

mempunyai sumbangsih nasional dan menjadi salah satu pusat uji 

kompetensi nasional 

3 4 12 

5 Peluang beasiswa, dana penelitian, publikasi  dari dalam Nasional, 

Universitas, Fakultas) dan luar negeri 

5 2 10 

6 Kesesuaian agenda penelitian  nasional atau fokus dari hibah dengan 

bidang ilmu atau minat PS/Fakultas 

5 2 10 

7 Status BLU dapat menempatkan PS menjadi bagian dari penerimaan 

mahasiswa 

2 2 4 

8 Status BLU memungkinkan FKUB dan PS mencari dana mandiri dengan 

kegiatan yang berorientasi pada akademik (penelitian, pelatihan, 

konsultasi) maupun non akademik (sumber dana bisnis lain) 

2 2 4 

9 Pemahaman linearitas sudah jelas tersebut pada SK Rektor 1 4 4 

10 Status BLU memberi keharusan kekurangan SDM diperoleh dari 

pengangkatan tenaga tetap non PNS 

1 2 2 

11 Potensi hibah pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan terpadu agar 

memperoleh manfaat sebesar besarnya 

1 2 2 

12 Penguatan organisasi PS: UU PT, Standar Akreditasi, EPSBED 2 2 4 

13 RS mempunyai kebutuhan untuk menjalin kerjasama dengan Pendidikan 

dalam semua tingkat pendidikan. 

2 4 8 

14 Sudah ada bangunan RSA UB dan juga ditetapkan dalam Renstra 

Universitas untuk pengembangan RSA UB 

2 1 2 

15 Peluang penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan 

tinggi (UU PT 2012) sebagai sumber pembiayaan mandiri 

2 4 8 

16 Peluang kerjasama konsultasi, pendampingan, penempatan peserta didik 

tinggi PPDS sebagai dampak UU RS dan Peraturan Akreditasi Institusi 

Pelayanan Kesehatan 

4 4 16 

17 Peluang pembiayaan penelitian hibah nasional dan internasional tinggi 

yang secara nasional semakin ditingkatkan serta adanya perhatian khusus 

pada Indonesia dalam pencapaian MDGs  

5 4 20 

18 Peluang pengembangan PS tinggi (UU PT 2012) 2 2 4 

    50   154 
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  URAIAN B S B x S 

  ANCAMAN:       

1 AFTA dan MRA (2015) membuka peluang persaingan global sehingga 

meningkatkan tingkat kompetisi pada skala global bahkan pada pasar 

lokal 

5 4 20 

2 Penetapan KKNI,  semakin menuntut kesesuaian antara output dengan 

standar kualifikasi nasional dan kebutuhan kerja 

3 3 9 

3 Kebutuhan tenaga kesehatan tinggi disemua jenis profesi (Rencana 

Pengembangan Nakes 2011-2025, Depkes) 

3 1 3 

4 Peningkatan nilai kelulusan menuju standar internasional dan sudah ada 

uji kompetensi nasional yang akan dikembangkan bagi semua pendidikan 

profesi  

5 3 15 

5 Status BLU UB yang tidak jelas dan pengelolaannya sentral yang 

seharusnya bisa didesentralisasikan pada PS 

2 2 4 

6 Tuntutan penerapan manajemen keselamatan pasien (WHO, UU Rumah 

Sakit, PP keselamatan pasien, standar akreditasi internasional) di institusi 

tempat kerja maupun praktek pribadi menjadi tantangan syarat 

kualifikasi lulusan 

3 4 12 

7 Kebijakan dan kriteria seleksi mahasiswa tidak sepenuhnya ditetapkan 

Fakultas/Prodi S1 (status BLU) 

2 1 2 

8 SPP tunggal dan maksimum pendanaan berbasis mahasiswa maksimal 

30% 

2 3 6 

9 Peraturan home based minimal 1 PS 6 staf yang terdiri dari 2 Profesor, 4 

Doktor 

2 1 2 

10 Kebijakan rekruitmen  tenaga SDM (Dosen dan administrasi) ditetapkan 

oleh UB 

4 2 8 

11 Pertanggung jawaban social (CSR) institusi merupakan kewajiban bagi 

Institusi Pendidikan 

2 1 2 

12 Interpretasi UU PT 12/2012 tentang pendidikan profesi (sesudah sarjana) 

diartikan pemisahan pendidikan profesi menjadi dua PS (PS akademik 

dan Profesi) tersebut pada SK Rektor 

2 2 4 

13 Peraturan RSAB tidak jelas, mempengaruhi pengelolaan operasional 

RSAB, dapat menjadi beban anggaran 

2 4 8 

14 SPP tunggal, batasan dana bersumber mahasiswa maksimal 30%, 

disinsentif bagi PT 

2   0 

15 Persyaratan publikasi pada program studi guru besar 2 internasional 3 4 12 

16 Standar akreditasi: rasio dana penelitian 3juta-6juta/dosen 4 4 16 

17 Tuntutan pengembangan inovasi dan aplikasi pengetahuan dan teknologi 

hingga mencapai HAKI 

3 4 12 

18 Mekanisme evaluasi program studi secara online melalui EPSBED/PDPT 1 1 1 

    50   136 

 


