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I. GAMBARAN ORGANISASI

1.1.Sejarah Organisasi

Program studi MMRS FKUB pertama kali diselenggarakan sebagai minat dalam program studi Magister

Manajemen di Fakultas Ekonomi pada tahun 2004. Selanjutnya tim pengelola mempersiapkan

pengembangan program studi melalui proses studi kelayakan pada calon mahasiswa dan pengguna

lulusan serta mempersiapkan dokumentasi pengajuan program studi.

Sesuai dengan SK Rektor nomor 246B/SK/2007, 25 Juni 2007 program minat manajemen rumah sakit

selanjutnya dikelola oleh Fakultas Kedokteran. Secara resmi penyelenggaraan pendidikan Magister

Manajemen Rumah Sakit dengan gelar MMRS ditetapkan pada 14 Juli tahun 2009 dengan surat Dirjen

Dikti perihal ijin Penyelenggaraan Program Studi MMRS di Universitas Brawijaya no 1128/D/T/2009.

1.2.Pengelola

Secara formal Program Studi dikelola oleh Ketua Program Studi (KPS) dan Sekretaris Program Studi (SPS)

yang ditetapkan oleh Dekan. Untuk menunjang upaya peningkatan mutu berkelanjutan juga ditetapkan

Unit Jaminan Mutu (UJM). Selanjutnya Ketua (KPS) dan Sekretaris Program Studi (SPS) mengatur

struktur organisasi dan job deskripsi internal guna mengatur fungsi organisasi.

Ketua Program Studi (KPS) mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan dan menetapkan

kebijakan umum organisasi serta membangun kerjasama eksternal. Pelaksanaan harian organisasi

menjadi tanggungjawab Sekretaris Program Studi (SPS). Dalam melaksanakan tugasnya SPS dibantu oleh

manajer operasional (duty manager) yang juga berfungsi sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam

memonitor efektifitas dan efisiensi berjalannya fungsi organisasi. Manajer operasional bertindak untuk

dan atas nama KPS dan SPS dalam memastikan keterlaksanaan proses operasional harian institusi.

Fungi penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu (UJM). Untuk efisiensi, dengan

memperhatikan jumlah mahasiswa dan beban kerja UJM juga berfungsi sebagai ”education unit” yang

berperan dalam mengevaluasi kurikulum dan proses belajar mengajar serta memberikan masukan

dalam perancangan kurikulum program studi. Untuk proses monitoring dan evaluasi dalam UJM dibantu

satu unit teknis sebagai pusat data dan informasi sebagai embrio unit teknologi dan informasi.

Fungsi operasional manajemen dibawah SPS terdiri dari beberapa pelaksana administrasi di masing-

masing sub bidang dengan ruang lingkup masing-masing sebagai berikut :



- Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan

Bidang ini bertanggungjawab untuk memastikan berjalannya proses akademik sebagai core

bussiness dari sebuah program studi. Administrasi akademik bertugas mengkoordinasikan persiapan

kuliah dan ujian meliputi persiapan silabus, modul dan jadwal staf pengajar/penguji. Administrasi

akademik juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi pelaksanaan perkuliahan meliputi

kinerja staf pengajar dan pemenuhan sarana prasarana. Di akhir semester dan akhir studi,

administrasi akademik bertugas mempersiapkan rekapan hasil studi (nilai) dan yudisium. Dalam

pelaksanaan tugasnyaadministrasi akademik berkoordinasi dengan UJM guna meningkatkan

kelancaran tugas.

- Administrasi Keuangan dan Kepegawaian

Bidang ini bertugas menyusun perencanaan anggaran untuk diajukan ke fakultas setiap bulan serta

mengelola pemanfaatan dana-dana lain seperti Sumbangan Pengembangan Infrastruktur Pendidikan

(SPIP) dan Dana Bantuan Praktikum (DBP). Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang sejak tahun

2014 digabung menjadi Uang Kuliah Tunggal yang dilakukan oleh bidang ini untuk menjamin

akuntabilitas pengelolaan keuangan. Bidang ini juga menjalankan administrasi kepegawaian yang

meliputimembuat pendataan dan pengarsipan data kepegawaian seluruh staf.

- Administrasi Umum dan Perlengkapan

Bidang ini menjalankan tugas pendataan dan pengarsipan administrasi umum dan perlengkapan.

Bidang ini juga bertanggung jawab terhadap kelancaran pemeliharaan dan ketersediaan

perlendkapan yang menunjang kelancaranbidang lainnya.

- Administrasi Kerjasama Eksternal

Bidang ini bertanggungjawab untuk menjalin kerjasama nasional dan internasional untuk

meningkatkan peran program studi di tingkat nasional dan global demi tercapainya kepemimpinan

publik dan Visi-Misi Program Studi. Bidang ini juga menggerakkan fungsi alumni melalui koordinasi

dengan pengurus IMA-MMRS (Ikatan Mahasiswa dan Alumni- MMRS) untuk ikut serta menjadi mitra

dalam pengembangan program studi baik dalam hal tracer study, pelaksaanan seminar di daerah.

Disamping susunan organisasi yang bersifat operasional harian, program studi merasa perlu

memperluas fungsi UJM dengan fungsi perencanaan strategis. Unit ini bertugas melakukan analisis

pengembangan organisasi dan melakukan penyelerasan (aligning) antara Visi-Misi dan strategi

lembaga dengan program-program operasional harian. Dalam perencanaan dan implementasi

rencana strategis dalam operasional organisasi juga dikembangan Pusat Data Informasi (Pusdatin)



sehingga seluruh data dapat dikelola secara profesional menjadi sebuah sistem pendukung

pengambilan keputusan (Decision Support System) bagi KPS/SPS dan struktur lainnya. Dengan

adanya unit ini diharapkan semua kegiatan dapat terukur melalui indikator-indikator (Key

Performance Indicator) sehingga program studi dapat senantisa melakukan fungsi monitoring

evaluasi untuk menentukan strategi pengembangan.
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II. PROSES PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Deskripsi dan Keluaran Tahapan Perencanaan Strategis

Proses perencanaan strategi dilakukan dalam lima tahapan utama dimulai dari kajian analisis situasi
hingga perumusan rencana operasional tahun pertama.

Tahap 1: Analisis Situasi

Tujuan : Mengidentifikasi posisi kinerja dan harapan pengembangan organisasi

Metode:

1. Tracer Study
2. Self Assessment  menggunakan borang akreditasi BAN PT
3. Evaluasi Kinerja institusi berdasarkan laporan rutin organisasi

Output

Dokumen analisis posisi organisasi dan tuntutan pengembangan

Tahap 2: Raker 1 Pengenalan karakteristik dan keinginan mahasiswa

Tujuan: Membangun kesadaran pemahaman karakteristik dan keinginan mahasiswa

Metode:

Empathy map template BMC

Output

1. Tersusun pemahaman tentang mahasiswa
2. Dokumen karekteristik mahasiswa yang digunakan pada tahap berikutnya

Tahap 3: Raker 2 Penyusunan 9 Elemen BMC

Tujuan: Mengidentifikasi elemen BMC yang terdapat pada PS

Metode

1. BMC

Output

1. Rincian setiap eleman
2. Pembandingkan antara revenue stream dan cost structure
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Tahap 4: Raker 3 Formulasi peta strategi

Tujuan: Menyusun rencana strategis

Metode

1. Diskusi formulasi
2. Rapat tim perumus

Output

1. Rumusan sasaran strategi dan target disetiap sasaran
2. Draft dokumen rencana strategis organisasi

Tahap 5: Translating Strategy to Operational Program

Tujuan: Mengidentifikasi inisiatif strategi

Metode

 Rapat kerja

Output

1. Inisiatif strategi di setiap sasaran
2. Tahapan pencapaian strategi
3. Program kerja tahun 1

2.2 Metode Proses Perencanaan Strategis

Proses penyusunan perencanaan strategi PS MMRS menggunakanmetode Bussines Model Canvas.

Model ini menggunakan teknis diskusi yang dikontribusi oleh seluruh staf yang menunjukkan

keterlibatannya dalam menetapkan strategi. BMC menggunakan 2 kelompok orientasi, yang pertama

menetapkan pelanggan beserta seluruh komponennya yang pada akhirnya menghasilkan revenue

stream dan kelompok organisasi yang menyiapkan pelayanannya yang pada akhirnya membutuhkan

cost structure. Sembilan komponen pilar dalam BMC dgunakan untuk menyusun strategi PS MMRS

Secara keseluruhan pendekatan perencanaan stratejik diawali dengan self assessment untuk melakukan

diagnosa sebagai dasar dalam merumuskan misi, visi dan nilai organisasi. Setelah melakukan evaluasi

diri dengan self assessment disusun SWOT organisasi, sehingga diketahui posisi strategis PS.
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Penyusunan rencana stratejik menggunakan metode BMC dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu dari

sudut mahasiswa dasn kelompok lain dari kinerja PS. Sehingga sangat penting untuk memahami karakter

dan keinginan mahasiswa, maka untuk memahami karakter mahasiswa, disusunlahcustomer empathy

map yang dilakukan oleh semua staf (dosen dan kependidikan) dengan menggunakan template BMC

yaitu apa yang didengar (hear), dipikir dan dirasakan (think and feel), dilihat (see) serta dikatakan dan

dilakukan (say and do) tentang PS oleh mahasiswa. Customer empathy map juga dilakukan kepada

mahasiswa yang aktif untuk mendapatkan data yang nyata sebagai alat untuk mengkonfirmasi dan

menyempurnakan hasil customer empathy map yang telah disusun oleh staf.

Setelah mengetahui karakter maupun keinginan mahasiswa, tahap berikutnya adalah menentukan

nilai (value) yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. Setelah value sudah disepakati, kemudian

dilanjutkan dengan menentukan bagaimana cara menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada customer

yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Selanjutnya pengisian customer relationship yaitu bagaimana cara

menjalin ikatan dengan mahasiswa. Dengan mempunyai pola hubungan yang baik, maka diharapkan

dapat melekatkan nilai-nilai yang diemban oleh program studi. Tahapan selanjutnya adalah menentukan

dan menghitung revenue stream yang merupakan komponen penting karena terkait dengan pendapatan

program studi. Pada umumnya program studi memperoleh pendapatan dari mahasiswa, namun

demikian pendapat lainnya sangat penting untuk meningkatkan pengembangan PS.

Setelah itu dilakukan penyusunan kelompok ke 2 yaitu key activities, merupakan kegiatan utama dari

organisasi. Kemudian penyusuanan key resources, yaitu pendataan tentang sumber daya yang dimiliki

oleh program studi. Sumber daya pada umumnya berwujud manusia, teknologi, peralatan, channel

maupun brand.Tahapan dari BMG selanjutnya adalah dengan menentukan Key partnership yaitu sumber

daya yang dibutuhkan oleh program studi tapi program studi tidak memilikinya, sehingga bisa

melakukan kerjasama dengan pihak lain. Tahapan yang terakhir adalah dengan menyusun cost structure,

yaitu komposisi biaya untuk mengoperasikan program studi. Struktur biaya yang efisien menjadi kunci

besarnya laba dari organisasi.
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Perumusan stratejik dilakukan berdasarkan restrukturisasi hasil dari BMG diterjemahkan menjadi tujuan

dan inisiatif strategi di setiap tingkat organisasi. Cloosing loop yang ditetapkan adalah penyusunan

program kerja dan perencanaan anggaran. Tujuan yang terukur menjadi panduan bagi organisasi untuk

melakukan evaluasi kinerja pencapaian stratejik.



III. ANALISIS SITUASI 

Perencanaan strategis  merupakan bentuk perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis. Proses 

pengembangan Renstra dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan stakeholder dan kondisi 

lingkungan baik internal maupun eksternal.  

3.1.  Profil Program Studi 

a. Sumber Daya Manusia 

Penyelenggaraan pendidikan pada beberapa program studi membutuhkan dosen tetap sesuai disiplin 

ilmu dengan jumlah dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Ketersediaan dosen-dosen di 

PS MMRS dikelola secara keseluruhan oleh universitas melalui FKUB. Untuk menjaga 

kesinambungannya PS MMRS melalui unit pengelola FKUB bersinergi dengan fakultas lain di UB 

disesuaikan disiplin ilmu yang dibutuhkan sehingga ketersediaan dosen dapat selalu terpenuhi. Dalam 

lingkup bidang ilmu Manajemen Rumah Sakit, bidang ilmu pada fakultas lain yang terkait diantaranya 

dari Fakultas Ekonomi (Manajemen dan Akuntansi), Ilmu Sosial, Ilmu Administrasi serta Statistika 

(MIPA). 

Tenaga kependidikan yang ditempatkan di FKUB adalah PNS dan honorer (kontrak). Proses rekrutmen 

tenaga kependidikan PNS dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Proses rekrutmen tenaga 

kependidikan Honorer (kontrak) mengikuti prosedur yang berlaku di UB ialah: (1) tes keterampilan, 

(2) psikotes, wawancara dan (3) tes kesehatan. 

Tenaga kependidikan terdiri dari dua tingkat ialah: (1) bagian administrasi/tata usaha termasuk 

pustakawan, laboran, teknisi dan (2) bagian pembantu pelaksana meliputi tenaga kebersihan, satpam 

dan supir.  PS MMRS mempunyai tanggungjawab untuk mengajukan kebutuhan dan kualifikasi tenaga 

kependidikan untuk selanjutnya diproses dalam mekanisme rekrutmen oleh Fakultas dan Universitas. 

Dosen  

Hingga saat ini dalam usianya yang relatif muda PS MMRS melibatkan dosen pada beberapa bidang 

ilmu yang relevan diantaranya bidang ilmu manajemen, informatika kesehatan, arsitektur kesehatan, 

sosiologi, statistika, dan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan sifat pendidikan yang menekankan 

pada aplikasi praktis dan ketrampilan PS MMRS juga melibatkan klinisi dan praktisi manajer rumah 

sakit sebagai tenaga pengajar baik dalam kapasitas dosen pengajar, fasilitator maupun pembimbing 

lapangan. 

Data menunjukkan  14 tenaga dosen tetap dan 3 dosen tidak tetap. Proporsi dan kualifikasi tenaga 

pengajar (Tabel) menunjukkan masih adanya dosen dengan kapasitas pendidikan terakhir S2. 



Keberadaan dosen dalam kapasitas tersebut mempertimbangkan pengalaman praktis (direktur atau 

manajer rumah sakit) untuk dosen tidak tetap, juga kaderisasi untuk semakin memperkuat bidang 

ilmu kekhususan manajemen rumah sakit. Perkembangan pendidikan S2 Manajemen RS sendiri di 

Indonesia dapat dikatakan belum cukup luas sehingga belum tumbuh hingga pendidikan Doktor (S3) 

secara spesifik pada bidang tersebut. Kehadiran praktisi dalam memberikan pembelajaran sangat 

diperlukan dalam proses pendidikan manajemen rumah sakit sesuai dengan analisis kebutuhan dan 

rekam jejak alumni.  

Tabel 3.1  Profil Tenaga Pengajar 

Kualifikasi Dosen Tetap Dosen Tidak Tetap 

Profesor 2 (14%)   

Doktor 8 (57%) 1 (33.3%) 

Master 4 (29%) 2 (66.7%) 

 

PS MMRS melibatkan banyak dosen dan praktisi diluar dosen tidak tetap baik sebagai dosen tamu 

maupun pembimbing lapangan dan supervior. Pembimbing lapangan dan supervisor diperlukan dalam 

proses magang (hospital internship) sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembimbing lapangan 

dan supervisor tersebut ditunjuk disamping memperhatikan kualifikasi akademis juga pengalaman 

manajerial rumah sakit dan kemampuan atau kesediaan meluangkan waktu membimbing.  

Tenaga Kependidikan 

Disamping tenaga kependidikan pada tingkat fakultas dan universitas pada pelayanan bersama, PS 

MMRS juga didukung tenaga kependidikan yang secara khusus mengelola pelayanan administrasi 

kependidikan di PS MMRS. Hingga saat ini tercatat enam tenaga kependidikan dengan kualifikasi SMA 

dan D1 (1 orang), D3 (1 orang) dan S1 (3 orang) sesuai dengan kebutuhan dan bidang layanan, dibantu 

satu tenaga kebersihan. 

  



Tabel 3.2. Profil Tenaga Kependidikan 

No Fungsi Kualifikasi Jumlah 

1 Administrasi akademik dan umum S1 2 

2 Administrasi keuangan D3 1 

3 Administrasi keuangan S1 1 

4 Administrasi Umum & Kepegawaian SMA (D1) 1 

5 Petugas kebersihan SMA 1 

Pemilihan tenaga kependidikan disamping memperhatikan latar belakang pendidikan juga 

pengalaman kerja dan ketrampilan teknis. Sebagai contoh pada posisi programmer di bagian Pusdatin 

terdapat satu tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan D3 yang telah memiliki 

pengalaman tidak hanya sebagai programmer tetapi juga system analist di bidang pendidikan. Satu 

orang staf administrasi juga masih memiliki latar belakang SMA namun telah memiliki pengalaman 

kerja selama 7 tahun sebagai administrasi dan sekretaris pengembangan proyek pada lembaga swasta. 

Meskipun demikian PS MMRS tetap berkomitmen untuk mengembangkan staf termasuk dalam latar 

belakang pendidikan formal disamping pelatihan teknis. 

b. Kepuasan Mahasiswa. 

Kepuasan mahasiswa diukur secara rutin dalam setiap semester baik dalam skala kuantitatif maupun 

kualitatif. Secara kuantitatif mahasiswa memberikan respon terhadap kepuasan proses pembelajaran 

oleh dosen di masing-masing mata kuliah. Secara kualitatif mahasiswa memberikan respon dan 

masukan tertulis terhadap kesesuaian materi, sekuensi dan metode pembelajaran dimasing-masing 

materi baik kuliah maupun workshop. Hasil analisis kepuasan merupakan bagian dari evaluasi disetiap 

akhir semester yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan upaya perbaikan. Secara individu 

respon mahasiswa terhadap kinerja dosen juga disampaikan ke masing-masing dosen. Pada tingkat 

prodi dalam rapat evaluasi akhir semester dilakukan analisis secara agregat dan masing-masing mata 

kuliah untuk dibahas dan ditetapkan rencana tindak lanjut.  



 

Gambar 3.1.  Kepuasan Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen dan Pembelajaran Matakuliah  

Data menunjukkan bahwa penilaian kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan pembelajaran 

matakuliah sebagian besar menilai sangat baik pada semua aspek. Kepuasan dikatakan baik karena 

penilaian pada semua mata kuliah sudah diatas cukup, yaitu nilainya diatas 3. Pada evaluasi ini 

kepuasan dengan nilai tertinggi 3,72 pada mata kuliah manajemen pelayanan klinis dan nilai kepuasan 

terendah 3,13 pada mata kuliah manajemen keuangan rumah sakit.  

 

 

Gambar 3.3. Proporsi Kinerja Dosen 

Pada proporsi kinerja dosen dan pembelajaran 88% dinyatakan sangat baik oleh mahasiswa. Dari 

masukan yang bersifat kualitatif juga dilakukan rekapitulasi per mata kuliah. Secara umum 

menunjukkan kinerja yang bagus dari sisi ketepatan materi dan metode. Meskipun demikian 

terdapat masukan menunjukkan perlunya pengaturan sekuensi pembelajaran yang disebabkan 

perubahan penjadwalan dosen.   
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Kondisi dan analisis strategis aspek kurikulum dan proses pembelajaran menunjukkan 

kompleksitas permasalahan manajemen rumah sakit yang harus mampu dikelola oleh lulusan dan 

menjadi tuntutan pengguna. Tuntutan ini didukung oleh tinggi kebutuhan dan kebijakan sehingga 

mendorong kebutuhan akan lulusan mumpuni (lebih dari sekedar handal). Kebutuhan, tantangan 

dan harapan tersebut harus mampu diidentifikasi dengan tepat melalui perancangan proses 

pembelajaran, pembentukan suasana akademik serta sistem monitoring dan evaluasi yang 

adekuat. Pendidikan merupakan proses berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

permasalahan dan teknologi dalam manajemen rumah sakit. Oleh karena itu pelayanan dalam 

proses pendidikan formal harus ditunjang dengan program pengembangan professional 

berkelanjutan dalam bentuk seminar, training bagi semua stakeholder yang relevan. Tidak kalah 

penting adalah kerjasama dengan rumah sakit sebagai mitra dalam proses pembelajaran. 

Pengembangan sistem yang menjamin academic governance didukung dengan SIM yang adekuat 

menjadi kunci dalam penguatan kurikulum dan proses pembelajaran. 

 

 

Tabel 3.3 Tracer study pengguna lulusan MMRS 

No Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna 

Pemanfaatan 
Hasil Pelacakan  

Sangat 
Baik Baik Cukup 

Kuran
g 

(%) (%) (%) (%) 

1 Integritas (etika dan moral) 83% 17% 0% 0% 
Hasil digunakan 
untuk 
mengetahui 
kinerja lulusan, 
merumuskan 
kompetensi dan 
evaluasi relevansi 
kurikulum. Data 
juga 
dimanfaatkan 
untuk 
mengembangkan 
jejaring RS lab 
serta identifikasi 
kebutuhan 
tenaga lulusan 
MMRS 

2 

Keahlian berdasarkan 
bidang ilmu 
(profesionalisme) 58% 33% 8% 0% 

3 
Keluasan wawasan antar 
disiplin ilmu 42% 50% 8% 0% 

4 Kepemimpinan 50% 50% 0% 0% 

5 Kerjasama dalam tim 73% 27% 0% 0% 

6 Bahasa asing 20% 40% 40% 0% 

7 Komunikasi 50% 50% 0% 0% 

8 
Penggunaan teknologi 
informasi 33% 67% 0% 0% 

9 Pengembangan diri 50% 50% 0% 0% 

Total 459% 384% 57% 0%   

 



Pada tracer study didapatkan data bahwa MMRS mampu mencetak lulusan yang mumpuni. Para 

pengguna lulusan menilai bahwa lulusan MMRS mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik, 

mampu memimpin serta bekerja sama dalam tim. Nilai yang masih rendah dan harus diperbaiki oleh 

PS adalah pada tracer studi ini adalah masih minimnya kemampuan lulusan dalam penggunaan bahasa 

asing. Hal ini bisa disebabkan karena rumah sakit pengguna lulusan memang tidak terlalu 

membutuhkan bahasa asing sehingga PS tidak terlalu menekankan pada penggunaan bahasa asing 

tersebut. 

c. Mahasiswa dan Lulusan 

Seleksi penerimaan calon mahasiswa PS MMRS PPS FKUB dilaksanakan secara bertahap, yaitu: 

1. Tahap I, dalam bentuk pengumpulan data administratif, tes TOEFL dan tes TPA 

2. Tahap II, dalam bentuk Psikotest berupa MMPI dan Tes Wawancara 

3. Tahap III, dalam bentuk kuliah Penataran Alih Tahun (Matrikulasi) dengan sistem blok selama 3 

minggu.   

Proses seleksi telah menunjukkan peningkatan selektifitas mahasiswa PS MMRS. Dari tahun ke tahun 

terjadi perubahan peningkatan rerata TOEFL dan TPA. Analisis terhadap profil calon mahasiswa juga 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan proporsi calon mahasiswa yang belum bekerja. Hasil 

analisis selanjutnya menunjukkan bahwa faktor input hanya mempengaruhi kinerja (IPK) pada 

semester 1 namun tidak mempengaruhi IPK ketika lulus. Temuan ini sekaligus menunjukkan 

kemampuan PS dalam mengelola variasi input  yang walaupun tidak besar untuk menghasilkan output 

yang optimal yang ditunjukkan dengan rerata IPK lulus 3.68 dan masa studi 2.4 tahun. 

Tabel 3.3. Perkembangan Kualitas Calon Mahasiswa PS MMRS 

  2011 2012 2013 2014 2015 

SKOR TOEFL 543 530 450.96 435.56 450.96 

SKOR TPA 621.73 639.87 466.75 308.68 466.75 

Proporsi PTS 24% 21% 47.83% 22% 47.83% 

Proporsi PTN 76% 79% 52.17% 78% 52.17% 

Proporsi Belum 
Bekerja 

15% 12% 17.40% 13% 17.40% 

Proporsi Bekerja  85% 88% 82.60% 87% 82.60% 

IP S1 2.82 3.02 3.05 3.02 3.05 

 

Profil mahasiswa 

Secara garis besar mahasiswa mempunyai kinerja akademik yang baik, hal tersebut dapat diketahui 

dari rata-rata IPK mahasiswa yaitu 3,68. Tingginya rata-rata IPK tersebut merupakan salah satu 

indikator metode seleksi yang tepat sehingga menghasilkan input mahasiswa yang berkualitas. 



 

Gambar 3.4 Status Pekerjaan Mahasiswa PS MMRS PPS FKUB 

Sebagian besar (91%) mahasiswa PS MMRS merupakan mahasiswa yang sudah bekerja dengan posisi 

top management hingga middle management. Sebanyak 9% merupakan mahasiswa yang belum 

bekerja. Dari mahasiswa yang bekerja sebagian besar  (69%) bekerja pada instansi kesehatan (Rumah 

sakit, Klinik, Rumah Bersalin dsb.). Sebanyak 31% merupakan mahasiswa yang bekerja di bidang 

kesehatan selain RS, klinik atau RB, yaitu puskesmas atau pendidikan kesehatan. (Gambar 3.5).   

 

 

Gambar 3.5 Bidang Pekerjaan Mahasiswa PS MMRS PPS FKUB 

Kondisi ini menggambarkan bahwa kebutuhan mahasiswa untuk melanjutkan studinya adalah untuk 

aplikasi praktis yang diharapkan dapan menyelesaikan permasalahan pada pekerjaan mereka. Selain 

itu, gambaran sosio-ekonomi mahasiswa PS MMRS tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian 

besar mahasiswa mempunyai kemampuan membeli/membayar biaya yang dikeluarkan selama 

perkuliahan. Sebagian besar dari mahasiswa pendanaan perkuliahan dilakukan secara pribadi bukan 

oleh instansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendanaan tidak menjadi kendala dalam 

mengikuti perkuliahan. 
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Kondisi sosio-ekonomi mahasiswa tersebut dimanfaatkan oleh PS MMRS dalam menyusun strategi 

perkuliahan mulai dari pengaturan jam hingga isi matakuliah. Strategi perkuliahan di PS MMRS 

dirancang  untuk memenuhi kebutuhan  tersebut. 

Keberlanjutan penerimaan mahasiswa  

Terdapat perubahan tren penerimaan mahasiswa untuk PS MMRS dari tahun 2011 sampai 2015. 

Penerimaan untuk PS MMRS dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan. Berdasarkan hasil 

tracer study peminat yang tidak jadi mendaftar di MMRS dari 71% yang menjawab, 50% menyatakan 

karena mendapatkan pekerjaan dan 63% mengaku karena terkait biaya. Hal tersebut sangat mungkin 

disebabkan karena  pada saat itu PS MMRS menetapkan kebijakan  uang kuliah tunggal (UKT) sejak 

tahun ajaran 2014/2015. Roadshow harus rutin diadakan mengingat bahwa jumlah rumah sakit di 

Indonesia meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 sebanyak 32,17%. Kebutuhan lulusan PS MMRS 

saat ini juga meningkat dengan adanya peraturan pemerintah yang mensyaratkan pendidikan master 

di bidang manajemen rumah sakit.  

 

Gambar 3.6 Trend Peminat PS MMRS PPS FKUB  

Tahun 2007 s/d 2010 

Dengan adanya penurunan tren jumlah peminat, PS MMRS harus melakukan perbaikan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan melalui roadshow, seminar dan kerjasama untuk memperluas pasar 

dan feedback dari kegiatan tersebut untuk mengetahui kebutuhan yang diharapkan dari lulusan PS 

MMRS.  

3.2. Analisis Lingkungan 

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan memperhatikan standar mutu pelayanan pendidikan 

akredikasi BAN PT Tahun 2009.  Kajian lingkungan inernal dilakukan dengan mengukur kesesuaian 

pada standar, potensi perkembangan serta peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal 
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Sebagai organisasi pendidikan perkembangan MMRS sangat dipengaruhi lingkungan eksternal 

termasuk didalamnya kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan pendidikan manajemen rumah sakit 

serta permasalahan dalam pengelolaan rumah sakit.  

 



Tabel 3.4. Kekuatan dan Kelemahan Program Studi 

ANALISIS FAKTOR INTERNAL PS MMRS FKUB 

Kekuatan Skor Rationale Kelemahan Skor Rationale 

Tata Pamong 4.8     -3.5   

Sudah terbentuk UJM 
dengan tupoksi yang jelas 

4 UJM sudah 
terbentuk, namun 
belum melibatkan 
mahasiswa (sesuai 
ketentuan) 

Belum dikembangkan SIM 
untuk mendukung proses 
monitoring strategis 

-4 Pengembangan SIM 
ini diperlukan alokasi 
waktu dan biaya yang 
besar 

Sistem  manajemen 
operasional dan 
monitoringnya sudah 
berjalan secara baku dan 
rutin 

5  Hubungan dan koordinasi 
kerja sering terganggu akibat 
aktivitas yang tinggi 

-2 aktivitas dari tingkat 
fakultas dan 
universitas  

Sudah berjalannya 
penjaminan mutu 

5  indikator mutu yang belum 
dapat dipenuhi akibat kualitas 
pendidikan dosen dan 
kepangkatan 

-3 saat ini sedang 
diupayakan dosen 
menempuh studi 
lanjut dan pengurusan 
kepangkatan 



Sudah ada struktur 
organisasi PS MMRS yang 
baru 

5  Tupoksi dalam organisasi 
belum disesuaikan dengan 
peraturan yang berlaku dan 
fungsi masing-masing 
komponen organisasi 

-5 tupoksi organisasi sulit 
disesuaikan selama 
tingkat di atas PS tidak 
menyesusuaikan 
dengan aturan yang 
berlaku 

sudah berlangsung 
koordinasi internal secara 
rutin 

5      

Mahasiswa dan Lulusan 4.5     -3   

Kesesuaian kompetensi 
dengan kebutuhan 
pengguna sudah 
diakomodasi dalam 
kurikulum 

5  kompetensi/profil tidak 
sepenuhnya dapat di capai 
(kepemimpinan/entrepreuner) 

-3 Sudah dilakukan 
perkuliahan, 
workshop, magang, 
dan tesis untuk 
mencapai kompetensi 
kepemimpinan, 
namun capaian 
tergantung pada 
kemampuan 
mahasiswa 



ada pembinaan atau 
bimbingan khusus bagi 
mahasiswa yang kurang 
mampu mengikuti 
perkuliahan terutama pada 
saat magang dan tesis 
dengan pemilihan 
pembimbing 

5  kendala kesenjangan antara 
calon mahasiswa yang 
berkualitas dengan 
kemampuan membayar UKT 

-3 ketentuan UKT 
mengacu pada 
peraturan di tingkat 
UB, penerapan UKT 
secara otomatis lebih 
mengarah pada 
kemampuan finansial 
(dengan jumlah 
pendaftara yang 
menurun, lihat upaya 
sosialisasi) 

Prestasi akademik selama 
belajar yang tinggi 

5  belum ditemukan pedoman 
seleksi yang tepat setelah 
evaluasi antara input dan 
output 

-3 Pedoman seleksi yang 
sudah dilakukan masih 
belum dapat 
menjamin 
sepenuhnya kualias 
input  

Mahasiswa yang dapat 
selesai tepat waktu 
mencapai 65% (>50% poin 
4) 

5  proses seleksi cenderung 
kurang memenuhi kaidah 
akibat pendaftar yang sedikit 

-3 Pendaftar dalam 2 
tahun terakhir 
menurun 
kemungkinan akibat 
penerapan UKT, akan 
ada upaya sosialisasi 
pada calon mahasiswa 



usia mahasiswa relatif 
muda cenderung 
mempermudah mengikuti 
perkuliahan dengan 
kemampuan dalam mencari 
pustaka 

5  Usia muda mahasiswa relatif 
kurang berpengalaman dalam 
perumahsakitan 

-3 Input calon 
mahasiswa non 
bekerja dapat diatasi 
dengan paparan pada 
rumah sakit saat 
pemelajaran di PS 
MMRS 

Ada mahasiswa yang 
diterima dan mengkikuti 
ajang presentasi oral forum 
internasional 

3 Seharusnya bisa 
ditingkatkan, namun 
kesulitan 
memberikan prioritas 
pada hal ini 

Belum maksimalnya data 
akibat pengembalian tracer 
study yang masih 13% 

-3 Intensitas reminder PS 
sudah berjalan, 
namun keberhasilan 
pengumpulan 
tergantung pada pihak 
luar 

Keikutsertaan mahsiswa 
dalam ajang kompetesisi 
tingkat nasional sudah 
tinggi 

4 Saat ini peningkatan 
jumlah keikutsertaan 
mahasiswa pada 
ajang nasional 
didanai dari PHK 

   



Pencapaian kompetensi 
lulusan secara bertahap 
dapat dicapai dengan 
kurikulum berbasis 
kompetensi 

4 Rancangan kurikulum 
berbasis kompetensi 
PS MMRS sudah baik, 
namun agak sulit 
pada pelaksanaannya 
diantaranya terkait 
dengan dosen 

   

Sumberdaya Manusia 4.375     -3.7   

Tingginya etos kerja dan 
semangat belajar mandiri 
dari staf dosen dan 
kependidikan 

5  Sebagian dosen masih studi 
lanjut 

-3 hampir 50% dosen 
tetap adalah DTUB 
non PS MMRS, dosen 
PS yang belum, 
sedang, dan akan 
studi lanjut masih 
cukup besar 
jumlahnya 

Tingginya kualitas non 
formal staf pengajar dan 
kependidikan 

5  kurangnya kualitas dosen 
ditinjau dari pangkat dan 
jenjang studi  

-4 masih diupayakan 
studi lanjut dan 
pengurusan kenaikan 
pangkat, namun 
penyelesaiannya 
masih lama 



tenaga dosen sudah 
menyelesaikan studi dan 
sudah dalam masa studi 

5  kurangnya publikasi jurnal 
internasional dosen 

-3 kesibukan dosen pada 
tugas tri dharma 
maupun penunjang 
membuat dosen tidak 
fokus untuk mengejar 
publikasi internasional 

tenaga kependidikan 
sebagian sudah melaksanak 
pelatihan 

3 Pelatihan yang diikuti 
masih belum dapat 
diaplikasikan di 
lingkungan kerja'  

Penelitian dan pengabdian 
masyarakat belum mengacu 
pada pohon penelitian 

-5 Pengabdian 
masyarakat sangat 
terbatas lahannya, RS 
cenderung meminta 
penmassesuai dengan 
kebutuhan PS 

dosen sudah melakukan 
pelatihan 

5  tidak semua dosen dapat 
membimbing publikasi hasil 
magang 

-4 Pembimbing magang 
menggunakan dosen 
tidak tetap di luar UB, 
yaitu praktisi RS 

dosen sudah melakukan 
penelitian dan penmas 

3 pendanaan penelitian 
dan penmas, masih 
banyak pada mandiri 
dan PS 

beban kerja (non tridharma) 
dosen besar , banyak tugas 
dari UB/FK (sebagai kegiatan 
penunjang) 

-3 Agenda fak dan univ 
untuk tugas non tri 
dharma cukup banyak, 
dosen PS yang tidak 
banyak harus 
melakukan tugas 
tersebut 



publikasi internasional 
presentasi oral 

5  beban staf kependidikan 
tinggi, banyak tugas 
membantu dosen dalam rapat 
dan koordinasi 

-3 Kegiatan PS yang 
tinggi tidak dapat 
dihindarkan sehingga 
meningkatkan beban 
tugas staf 

Pengalaman dan 
keanggotaan dalam 
keorganisasian nasional dan 
internasional 

4 Staf yang belum 
menjadi anggota 
oganisasi 
internasional 
diupayakan untuk 
segera ikut 

pengaturan perkuliahan 
berbasis kompetensi lebih 
sulit, seringkali harus berubah 
karena halangan waktu dosen 
mengajar 

-5 pengatuan 
perkuliahan sangat 
tergantung dengan 
kesediaan waktu 
dosen mengajar, 
padahal komposisi 
DTUB non PS hampir 
separuh jumlah DTUB 

   Penilaian akhir masih 
terganggu oleh ketidaksamaan 
persepsi dosen dalam menilai  

-4 Sulit menyamakan 
persepsi karena 
hampir 50% dosen 
tetap adalah DTUB 
non PS MMRS 

   Beberapa dosen masih 
kesulitan membimbing 
penulisan hasil magang 
menjadi makalah publikasi 

-3 hampir 50% dosen 
tetap adalah DTUB 
non PS MMRS 



Kurikulum dan 
Pembelajaran 

4.556     -3   

Kesesuaian kompetensi 
yang diharapkan dengan 
yang dicapai 

4 Perlu dilakukan 
evaluasi untuk 
mengetahui 
kesesuaian capaian 
dengan rancangan 

metode pencapaian 
kompetensi sulit di aplikasikan 
(entrepreneur, kepemimpinan) 

-3 Sudah dilakukan 
perkuliahan, 
workshop, magang, 
dan tesis untuk 
mencapai kompetensi 
kepemimpinan, 
namun capaian 
tergantung pada 
kemampuan 
mahasiswa 

sudah ada organisasi 
monitoring 
penyelenggaraan 
pendidikan 

4 Perlu peningkatan 
pendokumentasian 
yang lebih sistematis 

belum mempunyai 
laboratorium untuk penerapan 
pembelajaran aplikasi 
(apprentice) 

-4 PS tidak mempunyai 
laboratorium dalam 
bentuk RS baik sendiri 
maupun kerjasama 



Sudah berjalannya proses 
monitoring dan evaluasi 
sistem dan proses 
pembelajaran secara rutin 

5  Kesulitan mengatur mata 
kuliah pilihan 

-2 (Fleksibilitas) Mata 
kuliah pilihan tidak 
dapat diadakan 
karena kendala jumlah 
mahasiswa yang tidak 
terlalu banyak 
(pengadaan kelas kecil 
meningkatkan biaya 
operasional), diatasi 
dalam bentuk WS 

Kinerja proses pendidikan 
dan output yang adekuat 

5  Belum mangakomodasi sistem 
asuransi sebagai perubahan 
terkini dalam dunia kesehatan 
Indonesia di dalam kurikulum 

-4 wacana untuk 
membuka peminatan 

Suasana akademik atmosfer 
yang mendukung 

5  Belum terkendalinya 
pembagian beban tri dharma 
setiap dosen tetap 

-3 Adanya beban lain di 
luar pekerjaan di PS 
MMRS 



sistem informasi dan 
analisis kinerja akademik 
secara terstruktur sudah 
tertata 

4 Perubahan kurikulum 
2012 menuntut 
perubahan sistem 
informasi, saat ini 
sedang dilakukan 
penyusunan 
beberapa SI 

Tim penjaminan mutu tesis 
masih terpusat pada komisi 
pembimbing dan penguji 
(belum ada penjamin mutu 
tingkat PS).  

-2 keterbatasan jumlah 
dosen, menyulitkan 
pembentukan tim-tim 
ad hoc 

metode dan isi 
pembelajaran yang dibuat 
cukup fleksibel untuk 
mengakomodasi perubahan 
(model ws) 

4 untuk mengatasi 
kekurang-fleksibelan 
mata kuliah pilihan, 
beberapa materi 
dilakukan dalam 
bentuk WS 

   

ujian integrasi yang 
melibatkan semua 
pengampu mendekatkan 
kemampuan mahsiswa 
sesuai kompetensi 

5      

hasil magang dan tesis telah 
dipublikasikan (hampir 
seluruh mahasiswa 
mempunyai 2 publikasi) 

5      



Pembiayaan, Sarana dan 
Prasarana, Sistem 
Informasi 

4.5     -2   

Jumlah pustaka baik dalam 
bentuk literatur, jurnal, 
maupun prosiding sudah 
sangat mencukupi (baik 
hardcopy maupun 
elektronik 

5  Sumber penerimaan PS 
sebagian besar (95%) adalah 
dari mahasiswa 

-4 Income generating 
harus didukung 
kebijakan mulai dari 
tingkat Universitas 

PS sudah menggunakan e-
modul dalam pembelajaran 

4 Perlu evaluasi dan 
update modul yang 
sudah dibuat 

Kekurangan jumlah ruang 
kelas dan ruang belajar 
mahasiswa (ruang baca yang 
kurang layak) 

-1 diatasi dengan 
penambahan ruang, 
dengan mengajukan 
usulan ke Dekan 
menindaklanjuti 
rencana kepindahan 
lab Faal ke gedung 
baru 

   Ruang staf kependidikan 
bercampur dengan ruang 
baca, sehingga kerahasiaaan 
kurang terjaga) 

-1 diatasi dengan 
penambahan ruang, 
dengan mengajukan 
usulan ke Dekan 
menindaklanjuti 
rencana kepindahan 



lab Faal ke gedung 
baru 

Penelitian, Pengabdian 
Masyarakat dan Kerjasama 

5     -3.4   

Jumlah artikel penelitian 
dosen sesuai dengan bidang 
ilmu sudah baik 

5  Artikel hasil penelitian hampir 
seluruhnya masih 
dipublikasikan pada jurnal 
nasional (kurang internasional) 

-2 Sementara publikasi 
terbanyak adalah 
penelitian dengan 
mahasiswa dan 
publikasi sebagai 
syarat wisuda. 
Penelitian mandiri 
diarahkan ke publikasi 
internasional 

Lebih dari 30% mahasiswa 
memiliki penelitian yang 
sesuai dengan agenda 
penelitian dosen 

5  Penelitian dosen sebagian 
besar masih dengan biaya 
sendiri dan sebagian kecil 
biaya PS 

-4 upaya penelitian 
dosen dengan biaya 
luar PT masih sulit 
dilakukan terkait 
persyaratan 
kepangkatan dsb. 



Kerjasama dalam dan luar 
negeri cukup jumlahnya 
dan relevan dengan bidang 
PS 

5  Publikasi hasil penelitian yang 
terindeks oleh lembaga sitasi 
masih kecil 

-2 Publikasi hasil 
penelitian belum 
diprioritaskan pada 
lembaga yang 
terindeks oleh 
lembaga sitasi 
tertentu 

   Pengabdian Masyarakat dosen 
sebagian besar masih dengan 
biaya sendiri, biaya PS, dan 
biaya PT belum luar PT atau 
internasional 

-4 upaya PENMAS dosen 
dengan biaya luar PT 
masih sulit dilakukan 
terkait persyaratan 
kepangkatan dsb. 

      Belum ada HAKI yang 
diperoleh oleh dosen PS 

-5 Belum ada produk 
yang irancang untuk 
mendapatkan HAKI 

TOTAL 160     -110   

RATA-RATA 4.571     -3.24   

 

 



Tabel kekuatan dan kelemahan PS MMRS menunjukkan bahwa disatu sisi PS MMRS memiliki 

keterbatasan sumberdaya manusia (bila hanya melihat potensi di PS). Keterbatasan tersebut lebih 

pada peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah dosen. Kondisi saat ini hampir 50% adalah 

dosen tetap UB non PS MMRS, sedangkan dosen PS yang belum, sedang dan akan studi lanjut masih 

cukup besar jumlahnya.  Disisi lain fakta pengamatan dilapangan menunjukkan dedikasi dan kemauan 

berkembang yang tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa meskipun dengan keterbatasan SDM sudah 

terbentuk kualitas pembelajaran yang adekuat. Diharapkan dengan memanfaatkan sumberdaya lain 

yang ada di Universitas dan Fakultas sebagai pengelola dan strategi pengembangan yang tepat akan 

dapat memaksimalkan potensi sumberdaya manusia.  

Disamping itu kelemahan lain adalah masih belum kuatnya eksistensi secara spesifik pada bidang ilmu 

manajemen rumah sakit baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kelemahan tersebut 

disebabkan belum optimalnya upaya publikasi dan paten dari karya yang sudah. Salah satu sebabnya 

adalah pembimbing magang menggunakan dosen tidak tetap diluar UB, yaitu praktisi rumah sakit 

sehingga tidak semua dosen dapat membimbing publikasi hasil magang.Meskipun demikian PS telah 

melakukan langkah dengan melembagakan upaya publikasi dan paten baik pada skala nasional dan 

internasional.  

Pengembangan SDM menjadi kunci bagi organisasi untuk mampu menangkap berbagai peluang dan 

tantangan sehingga PS tidak hanya mampu mengelola pendidikan tetapi juga menunjukkan eksistensi 

dan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam skala global. Eksistensi PS dapat 

diukur dari eksistensi keilmuan dan teknologi dengan indikator publikasi dan paten. Tidak kalah 

pentingnya adalah dampak eksistensi PS MMRS pada masyarakat dalam hal ini pengguna jasa 

manajemen rumah sakit baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekuatan program studi 

terletak terutama pada aspek pengelolaan dan potensi berkembang. 

Disamping kekuatan dan kelemahan dilakukan juga kajian kajian lingkungan eksternal untuk 

mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan. Beberapa isu eksternal yang penting untuk 

dikelola adalah kebutuhan pendidikan dan pelayanan dalam manajemen rumah sakit, perkembangan 

tekhnologi pembelajaran dan tuntutan akuntabilitas eksternal yang diperkuat kecerdasan pilihan 

calon mahasiswa dan pengguna lulusan. 

Tantangan lain yang harus dihadapi institusi adalah  tuntutan pembiayan non mahasiswa untuk 

meningkatkan akses pendidikan. Organisasi perlu mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan 

keluwesan penggalian sumber dana pendidikan dan pelayanan masyarakat. UKT juga menyebabkan 



biaya pendidikan terkesan mahal, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk PS untuk menjaring 

calon mahasiswa baru. (Tabel 3.5). 

 



Tabel 3.5. Deskripsi peluang dan tantangan PS MMRS 

ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL PS MMRS FKUB 

Peluang Skor Rationale Tantangan Skor Rationale 

Tata Pamong 5     -2.333   

Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam manajemen pendidikan 

5 (tidak paham) Semakin menguatnya 
tuntutan akuntabilitas 
eksternal organisasi 

-1 PS mengikuti ketentuan 
universitas dalam 
penjaminan mutu, sesuai  

Semakin terbukanya jejaring 
kerjasama nasional dan 
internasional 

5  Organisasi FKUB belum 
ada yang baru yang sudah 
tidak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 

-3 Upaya untuk 
meningkatkan awarenes 
dekanat dari PS sudah 
maksimal (rapat, surat, 
masukan) 

   Koordinasi FKUB-PS belum 
berlangsung secara rutin 

-3 Upaya untuk 
meningkatkan awarenes 
dekanat dari PS sudah 
maksimal (rapat, surat, 
masukan) 

Mahasiswa dan Lulusan 4.6     -2.333   

Besarnya peluang dan minat 
pendidikan magister 
manajemen rumah  

5  Kompleksnya 
permasalahan 
manajemen rumah sakit 

-3 PS harus dapat merespon 
minimal dengan 



mengupdate bahan 
pembelajaran 

Semakin menguatnya 
kepercayaan pengguna 

4  Tingginya pertumbuhan 
pendidikan sejenis oleh 
swasta 

-2 Harus ada upaya PS untuk 
meningkatkan animo 
pendaftar, meskipun 
secara kualitas berbeda, 
namun tarif UKT sangat 
menjadi pertimbangan 

Dukungan perundangan untuk 
pendidikan manajer rumah 
sakit 

5  Belum adanya asosiasi 
atau ajang pertemuan 
ilmiah khusus MRS di 
tingkat nasional 

-2 Ajang ilmiah nasional 
internasional sementara 
mengikuti pada ajang 
yang se-lingkup, misal 
manajemen atau 
kesehatan 

Ketertarikan calon mahasiswa 
akan model dan program 
pembelajaran PS MMRS 

5  model UKT menyebabkan 
biaya pendidikan terkesan 
mahal 

-3 Harus ada upaya PS untuk 
meningkatkan animo 
pendaftar, meskipun 
secara kualitas berbeda, 
namun tarif UKT sangat 
menjadi pertimbangan 



Mahasiswa dan lulusan 
mempunyai posisi strategis 

4 Upaya 
memanfaatkan 
posisi alumni 
seharusnya dapat 
lebih optimal 

Rasio pendaftar daya 
tampung saat ini baik, 
namun cenderung 
menurun setelah 
penetapan UKT 

-3 Harus ada upaya PS untuk 
meningkatkan animo 
pendaftar, meskipun 
secara kualitas berbeda, 
namun tarif UKT sangat 
menjadi pertimbangan 
 

   Kemudahan mendapat 
jejaring untuk 
memperoleh calon 
mahasiswa (sulit?) 

-1 pemanfaatan alumni 
pada RS dioptimalkan 
untuk menjaring calon 
mahasiswa 
 

Sumber Daya Manusia 3     -4   

Banyak peluang beasiswa 
pendidikan lanjut 

4 Peluang beasiswa 
studi lanjut tidak 
dapat 
dimanfaatkan 
secara optimal 
karena SDM 
dosen yang belum 
tersedia di PS 

Persyaratan skema hibah 
lokal dan nasional sulit 
dipenuhi oleh dosen 
MMRS 

-4 Isu penelitian manajemen 
rumah sakit belum 
menjadi topik sentral 
skema hibah, selain 
terkendala juga masalah 
persyaratan 



Semakin meningkatnya 
peluang dan skema hibah 

2 Skema hibah tidak 
dapat 
dimanfaatkan 
optimal terkait 
persyaratan 
kepangkatan 

Sistem kepegawaian 
belum tertata  

-4 Otoritas sistem 
kepegawaian paling 
rendah di tingkat 
fakultas, sulit melakukan 
rekruitmen, seleksi dan 
promosi staf PS 

   Pemanfaatan alumni dan 
praktisi RS dalam kegiatan 
magan belum optimal 

-4 Tidak semua dosen dapat 
membimbing publikasi 
hasil penelitian dan 
magang, upaya pelatihan 
sulit dilakukan karena 
bukan DT 

   Sebagian besar dosen 
tetap adalah dosen tetap 
UB, bukan PS 

-4 Upaya merubah 
komposisi dapat 
dilakukan namun tidak 
cepat dan tidak mudah 

   Ketersediaan calon dosen 
tidak banyak 

-4 Upaya rekruitmen untuk 
menambah dosen tetap 
sulit dilakukan karena 
ketersediaan calon juga 
tidak banyak 

Kurikulum dan Pembelajaran 4     -3   



Tingginya kebutuhan 
pendidikan manajemen rumah 
sakit 

5  Meningkatnya tuntutan 
pengguna terhadap 
kemampuan praktis 
lulusan (siap pakai) 

-3 output pendidikan yang 
aplikatif tidak bisa 
optimal karena batasan 
pendidikan magister, 
bukan master (MMRS 
hybrid) 

Tingginya dukungan persatuan 
rumah sakit dalam proses 
pembelajaran 

5  Kompleksitas dan 
dinamika permasalahan 
rumah sakit yang tinggi 

-1 Update materi dilakukan 
untuk mengikuti 
dinamika permasalahan 
RS, selain diberikan pada 
model WS dan seminar 

Kurikulum berbasis 
kompetensi sangat sesuai 
dengan pencapaian 
kompetensi lulusan secara 
bertahap 

4 Perlu dilakukan 
evaluasi untuk 
mengetahui 
kesesuaian 
capaian dengan 
rancangan 

Pengaturan perkuliahan 
berbasis kompetensi lebih 
sulit, seringkali harus 
berubah karena halangan 
waktu dosen mengajar 

-3 hampir 50% dosen tetap 
adalah DTUB non PS 
MMRS, sehingga 
menyesuaikan jadwal 
dosen 

Peluang menambah 
peminatan sesuai dengan 
perubahan model pembayaran 
kesehatan di Indonesia  (JKN)  

3 Saat ini tidak 
mudah membuka 
peminatan terkait 
ketersediaan 
pengajar 

Kemajuan kebijakan 
perumah sakit sangat 
dinamis yang dapat 
mempengaruhi 
komponen kompetensi 

-5 perubahan komponen 
kompetensi  harus 
melalui forum pengelola 
magister administrasi RS 
se Indonesia 



Belum banyak rumah sakit 
yang memahami konsep dan 
aplikasi asuransi kesehatan 

3 Saat ini tidak 
mudah membuka 
peminatan terkait 
ketersediaan 
pengajar 

    

Pembiayaan dan Sarana 
Prasarana 

5     -2.8   

Tingginya kebutuhan jasa 
layanan konsultasi manajemen 
rumah sakit 

5 Partnership - 
Alumni dan 
mahasiswa 

Fakultas berencana 
mengurangi otonomi 
Program studi 
pelaksanaan perencanaan 
alokasi  dan pengelolaan 
dana. 

-3 Upaya untuk 
meningkatkan awarenes 
dekanat dari PS sudah 
maksimal (rapat, surat, 
masukan) 

Tingginya dukungan jejaring 
rumah sakit sebagai sarana 
belajar 

5  Tuntutan proses dan 
output pendidikan yang 
aplikatif 

-3 output pendidikan yang 
aplikatif tidak bisa 
optimal karena batasan 
pendidikan magister, 
bukan master (MMRS 
hybrid) 

Rencana pemanfaatan gedung 
B hanya untuk IKM, MMRS, 
dan Dokel 

5 mengajukan 
usulan ke Dekan 
menindaklanjuti 
rencana 
kepindahan lab 

Institutional fee rumah 
sakit untuk magang 
mahasiswa cenderung 
meningkat 

-1 UKT mahasiswa masih 
bisa meng-cover biaya 
magang 



Faal ke gedung 
baru 

   Pembatasan data yang 
digunakan untuk magang 
dan tesis oleh beberapa 
rumah sakit 

-4 RS yang digunakan untuk 
wahana belajar bukan 
milik UB, sehingga 
menyesuaikan 

   Belum ada aturan UB yang 
dapat mendorong 
peningkatan pendapatan 
diluar SPP 

-3 Sudah disampaikan 
dalam Raker Pimpinan 
Fakultas, menunggu hasil 
usulan 

Penelitian, Pengabdian 
Masyarakat dan Kerjasama 

4.667     -2.6   

Tingginya kebutuhan jasa 
konsultasi dan pengembangan 
SDM Manajemen RS  

5  Lemahnya pemahaman 
Pemerintah Daerah 
terhadap kompleksitas 
fungsi manajemen RS 

-2 PS dapat menawarkan 
program pendidikan PS 
MMRS pada RSUD dalam 
wilayah pemasaran PS. 
(masih program 
pendidikan reguler bukan 
bentuk yang lain) 

Terbukanya peluang kerjasama 
nasional dan internasional 

5  Hambatan entitas hukum 
Prodi sebagai lembaga 
nirlaba 

-4 Entitas hukum prodi 
sebagai lembaga nirlaba 
membatasi kerjasama 



dan upaya income 
generating 

Terbukanya peluang sumber 
pendanaan penelitian dan 
pengabdian masyarakat 

3 peluang sumber 
pendanaan 
penelitian dan 
penmas belum 
dapat 
dimanfaatkan 
optimal terkait 
persyaratan 
kepangkatan 

Tuntutan pengakuan 
internasional dalam 
prestasi akademik dosen 
dan mahasiswa 

-2 Beberapa upaya sudah 
dilakukan dengan 
mengikuti ajang ilmiah 
internasional yang ada di 
Indonesia 

Tingginya pemanfaatan hasil 
penelitian oleh rumah sakit 
jejaring 

5  Era JKN yang merubah 
paradigma kesehatan 
dengan cepat 

-3 Update materi dilakukan 
untuk mengikuti 
dinamika permasalahan 
RS, selain diberikan pada 
model WS dan seminar 

Tingginya harapan jejaring 
pada PS yang tinggi 

5  Tidak semua harapan 
jejaring dapat dipenuhi 

-2 Kerjasama yang sudah 
terjalin lebih banyak pada 
kerjasama penyediaan 
wahana praktikum, 
belum pada kerjasama 
penyediaan pelatihan, 
saat ini sedang dirintis 
oleh PS MMRS dengan RS 



Baptis dan Jurusan 
Manajemen FEB UB 

Tumbuhnya kepercayaan RS 
dan stake holder lainnya 

5      

TOTAL 102     -80   

RATA-RATA 4.435     -2.857   

 

 



 

Gambar 3.7. Hasil SWOT PS MMRS 

Pada diagram SWOT digambarkan bahwa PS MMRS berada kuadran 1 Kuadran 1 menggambarkan bahwa 

situasi yang sangat baik karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang yang 

menguntungkan. Untuk itu dapat digunakan alternatif strategi 1 yakni pengembangan ( strategi agresif ). 

Sehingga alternatif strategi yang bisa dipilih dengan membuat inovasi baru dan pengembangan dalam 

program-program di MMRS. 

1.3 Customer Empathy Map 

Pada penyusunan  customer empathy map  ini  bisa digunakan untuk mengevaluasi  profil demografi 

mahasiswa, jumlah dan persentase komentar, item komentar, dan gap komentar internal dan eksternal.  

Tabel 3.6 Profil karakteristik mahasiswa 

Karakteristik 
2014 2015 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin  Laki  4 19% 10 43% 

 Perempuan  17 81% 13 57% 

Usia  Rerata  32  30 131% 

 <30  11 52% 15 65% 

 31-40  7 33% 5 22% 

 >40  3 14% 3 13% 

Pernikahan  Belum  4 19% 10 43% 



 Menikah  17 81% 13 57% 

Asal Jawa  17 81% 19 83% 

 Luar Jawa  4 19% 4 17% 

PT asal  Negeri  15 71% 18 78% 

 Swasta  6 29% 5 22% 

Sumber biaya  Sendiri  14 67% 17 74% 

 Instansi  5 24% 5 22% 

 Beasiswa  2 10% 1 4% 

IPK S1  Rerata  2,99 0,34 3,07 0,36 

Pekerjaan  Belum  4 19% 5 22% 

 Staf  13 62% 9 39% 

 Manajemen  2 10% 6 26% 

 Direktur  2 10% 3 13% 

 

Gambaran profil mahasiswa PS MMRS pada didapatkan pergeseran, mahasiswa banyak yang berusia lebih 

muda, fresh graduate dan belum bekerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PS tentang 

pengelolaan karena peminat bukan hanya dari mahasiswa yang sudah bekerja, tetapi juga banyak dari 

yang belum bekerja. Dan sumber biaya juga mengalami pergeseran dari yang dibiayai oleh instansi ke 

pembiayaan mandiri, sedangkan saat ini PS menerapkan UKT yang membuat biaya kuliah jadi terkesan 

mahal. 

Tabel 3.7 Hasil Empathy Map 

 Positive Negative 

Image Institusi  1 2% 2 2% 

Dosen  8 20% 18 22% 

Kuliah  9 22% 21 26% 

Pelayanan MMRS  6 15% 2 2% 

Fasilitas Kuliah  0 0% 3 4% 

Fasilitas Umum  1 2% 11 14% 

Biaya  0 0% 12 15% 

Makanan  6 15% 10 12% 

Data empathy map diambil dari mahasiswa angkatan 2014 dan 2015. Terdapat komentar negatif tentang 

dosen terutama terkait dengan jam kuliah yang sering diganti, fasilitas umum terkait dengan tempat parkir 

yang kurang memadai untuk mahasiswa terutama saat bersamaan dengan kegiatan lain di fakultas atau 

universitas. Biaya juga merupakan salah satu komponen yang mendapat komentar negatif dari mahasiswa  



karena pemberlakuan UKT sehingga menimbulkan kesan mahal. Sedangkan komentar positif terutama 

terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh PS kepada mahasiswa, dosen/staf yang ramah, dan 

perkuliahan yang diberikan sangat aplikatif. 
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IV. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

4.1. Misi, Nilai dan Visi

Pengembangan arah strategis yang dirumuskan dalam misi, nilai dan visi organisasi,

dilakukan dengan menggali harapan stakeholder utama (mahasiswa, pengguna lulusan,

pengelola) serta kesesuaian dengan arah strategis Universitas Brawijaya dan Fakultas

Kedokteran

Misi

Sejalan dengan misi dasar Perguruan Tinggi serta kebutuhan pemangku utama yaitu

mahasiswa, rumah sakit dan masyarakat, MMRS mempunyai misi untuk:

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis metode

ilmiah dengan menjunjung nilai TRUST untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit

dalam kerangka peningkatan kualitas hidup.

Gambar 4.1.  Misi MMRS

Misi yang dibangun MMRS menggambarkan interlocking antara upaya memenuhi tiga level

kepentingan yang dibangun dengan nilai TRUST yaitu output proses pendidikan,

pendidikan, penelitian (Tri Dharma Perguruan Tinggi), dampak pada kualitas pelayanan

rumah sakit sebagai pengguna langsung dan manfaat pada peningkatan kualitas hidup

masyarakat. Manfaat jangka panjang  pada peningkatan kualitas hidup juga

menggambarkan bahwa tujuan pengembangan Prodi tidak terbatas pada output

pendidikan tetapi pada masyarakat luas dalam menghadapi tantangan global. Tantangan

Kualitas
Hidup

Kualitas  RS

Tri Dharma

TRUST
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global menjadi konsekuensi yang tidak dapat terpisahkan mengingat sudah terbentuknya

masyarakat global yang akan mempengaruhi kebutuhan konsumen pelayanan kesehatan

dan karakteristik manajemen rumah sakit yang handal.

Nilai

Nilai TRUST (Togetherness; Respect; Unity; Smart; Trust) menjadi panduan dasar organisasi

dalam menjalan misi guna mencapai visi yang ditetapkan bersama.

Gambar 4.2. Nilai Organisasi MMRS

TRUST mencerminkan bahwa harapan, nilai dan keyakinan  bahwa bersama-sama dengan

saling menghormati untuk mencapai satu tujuan bersama dengan cara yang cerdas guna

membangun  kepercayaan stakeholder .

Visi

Visi yang ingin dicapai MMRS sesuai dengan misi dan nilai TRUST adalah:

Menjadi institusi pendidikan yang mampu menghasilkan praktisi manajemen rumah sakit

yang mumpuni melalui penerapan sistem manajemen yang cerdas didalam atmosfir

akademik yang kondusif.

TRUST

Together
ness

Respect

UnitySmart

Trust
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Gambar 4.3. Visi MMRS

4.2. Peta Strategis Organisasi

Berdasarkan analisis posisi, dapat disimpulkan MMRS berada pada posisi “Internal Fixed It”

atau posisi penguatan. Posisi ini sangat mempengaruhi pilihan strategi pengembangan

MMRS. Strategi yang dapat dipilih dalam posisi tersebut adalah penguatan internal melalui

peningkatan mutu dan kolaborasi eksternal untuk mengelola kelemahan sehingga mampu

memanfaatkan peluang dan mengelola tantangan.

Memperhatikan posisi organisasi dapat disimpulkan bahwa terdapat peluang yang sangat

potensial, etos kerja sumber daya manusia yang kuat namun masih menghadapi kendala

pada kuantitas sumber daya manusia. Pada posisi tersebut organisasi memilih strategi

untuk menangkap peluang melalui penguatan internal dan kolaborasi eksternal. Beberapa

pilihan strategi ditetapkan sesuai analisis posisi dan kemudian disusun dengan

menggunakan pendekatan proses dan tema sehingga membentuk peta strategi organisasi.

Ada 7 sasaran strategis dari PS MMRS :

 Meningkatkan kualitas lulusan

 Meningkatan akses pelayanan

 Meningkatkan kualitas proses pendidikan

 Membangun Sistem Manajemen Organisasi yang Efisien dan Efektif untuk

meningkatkan Akuntabilitas dan Kemandirian Keuangan Institusi

 Menciptakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Manajemen Rumah Sakit untuk

Membangun Integritas Ilmiah Institusi

 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengajar dan Kependidikan

 Menciptakan Akademik Atmosfir dan Budaya Kerja yang Kondusif
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Tabel  4.1. Pilihan dan Tema Strategi

Pilihan Strategi Unsur Tema Strategi

Tata Pamong
Pengembangan sistem informasi
manajemen mutu dan operasional secara
terintegrasi untuk memperkuat fungsi
peningkatan mutu secara bekelanjutan

Proses Integrated SIM for QMS

Meningkatkan akuntabilitas eksternal
dengan penetapan eksternal education
board, eksternal auditor, dan akreditasi
institusi

Proses Academic Governance,
Ext Accountability

Pengembangan sistem informasi
manajemen strategis, mutu dan
operasional secara terintegrasi

Integrated SIM for
Operational Management

Penataan struktur organisasi dan tata
hubungan antara fungsi monitoring
strategi, penjaminan mutu, pengawasan
pendidikan dengan manajemen operasional
harian

Governance body

Meningkatkan inisiatif kerjasama nasional
dan internasional

Proses Strong National &
International
Collaboration

Pengembangan SIM yang terintegrasi untuk
meningkatkan fungsi penjaminan mutu,
pencapaian strategis sebagai bentuk
akuntabilitas eksternal

Proses, output Smart SIM for
Accountability

Memanfaatkan  kerjasama nasional dan
internasional yang terprogram untuk
mendukung pencitraan publik sebagai
bentuk akuntabilitas eksternal

Proses, output Strong National &
International
Collaboration, Ext
Accountability

Mahasiswa dan Lulusan

Meningkatkan akses dan daya tampung
melalui program e-learning

Input Widening access by e-
learning

Menyelenggarakan pendidikan profesional
berkelanjutan untuk menunjang
kompetensi lulusan

proses Continuous Profesional
Development
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Pilihan Strategi Unsur Tema Strategi

Menjaga lulusan tepat waktu sesuai target
(>50%)

input

Memperkuat sistem tracer dengan
mengoptimalkan SIM

proses,input SIM for after sales
evaluation

Menginisiasi Kongres dan PIT bidang MRS
sebagai ajang sharing dan benchmarking
nasional

output Strong Collaboration

Sumber Daya Manusia

Memprogramkan persiapan dan
penuntasan pendidikan lanjut S3 dengan
memanfaatkan peluang beasiswa dan
program hibah

input Carier Path Development

Mengembangkan program penelitian staf
dan mahasiswa secara terstruktur

proses Integrated and Applied
Research

Pengkajian analisis kebutuhan tenaga
dosen homebase

input

Pengkajian analisis dan kebutuhan
pengembangan staf sebagai dasar usulan
pengadaan staf

Proses Continuous Profesional
Development

Kurikulum dan Pembelajaran

Memperkuat proses monev akademik
dengan dukungan IT

input SIM for evaluation

Mengintegrasikan proses pembelajaran
dengan suasana akademis yang positif
untuk mendukung kompetensi

proses

Mengembangkan kurikulum yang dinamis
dan apklikatif

input Adaptive and well
designed curriculum

Mengembangkan standar penilaian Proses

Mengembangkan SIM Akademik Proses Intregated SIM

Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

Memperkuat lembaga konsultasi
manajemen rumah sakit

Input Develop enterpreneurship
agency
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Pilihan Strategi Unsur Tema Strategi

Memperluas akses dan cakupan jasa
layanan konsultasi dan pengembangan
teknologi manajemen RS

output Access

Mengoptimalkan RS jejaring sebagai RS lab
manajemen

input Strong Collaboration

Meningkatkan sumber pendapatan non
pendidikan melalui pengembangan link
antara pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat

input Increase external financial
sources

Penelitian, Penmas dan Kerjasama

Memanfaatkan hibah dan sumber dana lain
dalam pelaksanaan agenda penelitian
institusi

input Increase external financial
sources

Mengembangkan kerjasama dengan RS dan
Pemerintah Daerah dalam peningkatan
mutu pelayanan masyarakat

output Strong Collaboration

Memanfaatkan hibah dan sumber dana lain
dalam pelaksanaan agenda penelitian
institusi

input Increase external financial
sources

Secara skematis pilihan strategi yang ditetapkan organisasi tersebut dianalisis sehingga

menjadi peta strategi (Gambar 4.4) yang menghubungkan keterkaitan antar strategi untuk

mencapai tujuan institusi. Pada aspek enabling factors penciptaan budaya organisasi yang

didukung dengan pengembangan SIM yang Smart (integrative, komprehensif dan

akomodatif) dalam semua fungsi organisasi serta pemanfaatan sumberdaya keuangan non

mahasiswa menjadi kunci dalam pengembangan SDM. Pembangunan kualitas sumberdaya

manusia melalui pendidikan berkelanjutan, sistem kerja dan rencana pengembangan karir

yang terstruktur dengan budaya kerja yang kuat akan menjadi inti dalam penciptaan proses

kerja organisasi. Proses kerja organisasi harus dibangun untuk menciptakan good academic

governance serta peningkatan mutu berkelanjutan melalui tata pamong yang baik dalam

melaksanakan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Good

academic governance dan penjaminan mutu akan membangun akuntabilitas eksternal

sehingga meningkatkan kolaborasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
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Di sisi lain akuntabilitas organisasi juga akan meningkatkan kepercayaan bagi setiap donor

dan sumber pembiayaan. Akuntabilitas dan kolaborasi yang kuat akan meningkatkan

ekskalasi dampak keberadaan PS MMRS tidak terbatas pada penciptaan lulusan yang

mumpuni, state of the art ilmu pengetahuan dan teknologi manajemen rumah sakit

sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Semua

upaya perbaikan dan pengembangan tersebut diharapkan pada akhirnya dapat

menciptakan peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan sejalan dengan misi

dan visi PS MMRS.

Gambar 4.4. Peta Strategi Organisasi

TRUST
Culture

Strong
Funding

Smart
Technology

Smart

SDM

Good Corporate
Governance

Continuous Quality
Improvement

Best Tri Dharma
Strong Global
Collaboration

External
Accountability

Qualified Hospital
Manager

State of the Art
Technology

Hospital Service Quality

Improving QoL
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Peta strategis organisasi menggambarkan pilar dan perspektif strategis organisasi serta

keterkaitannya dalam mencapai visi organisasi. Gambar peta strategi menunjukkan

perspektif yang digunakan oleh organisasi untuk mendeskripsikan strategi pencapaian misi

dan visi organisasi. Perspektif yang dibangun organisasi terdiri dari empat lapisan yang

membangun piramida strategi organisasi. Lapisan puncak merupakan wujud dari keluaran

(lulusan mumpuni) sesuai dengan visi yang ditetapkan untuk mampu menjalankan misi

organisasi (kualitas rumah sakit dan kualitas hidup masyarakat). Kualitas terbaik pendidikan

yang didukung penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai satu interlocking merupakan

lapisan kedua yang menggambarkan proses bisnis utama organisasi PS MMRS.  Pencapaian

kualitas proses bisnis tersebut harus didukung dari perspektif basis yang menggambar tiga

komponen utama dengan People sebagai inti, fasilitas dan dukungan financial. Ketiga

komponen utama tersebut dikelola dalam satu suasana akademik dan lingkungan kerja

yang kondusif serta Teknologi dan Sistem Informasi yang cerdas. Lapisan terbawah

menggambarkan sumber energi  yang menggerakkan organisasi untuk menjalankan

strategi dan mencapai misi dan visi organisasi. Ketiga poros energy tersebut meliputi

budaya organisasi “TRUST”, proses manajemen yang berbasis pada peningkatan mutu

berkelanjutan “CQI” serta komitmen pada Good Corporate Governance sebagai bentuk

akuntabilitas internal dan eksternal organisasi.

4.3. Sasaran Strategis Organisasi

Peta strategi menggambarkan sasaran strategi organisasi. Keterukuran sasaran dan tujuan

strategis organisasi merupakan dasar dalam pelaksanaan program implementasi rencana

strategis organisasi

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Lulusan

Kualitas lulusan menjadi keluaran langsung proses pelayanan pendidikan MMRS. Sesuai

dengan visi yang mencerminkan harapan stakeholder, lulusan MMRS harus lebih dari

sekedar handal tetapi juga mumpuni. Kata mumpuni mencerminkan kecerdasan berpikir

dan bertindak serta kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Karakteristik

mutu ini menjadi tuntutan terutama pengguna lulusan mengingat kompleksitas masalah

pengelolaan rumah sakit. Ukuran ketercapaian sasaran mutu lulusan diterjemahkan

melalui prestasi akademik dan persepsi pengguna terhadap kinerja lulusan.
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Sasaran 2: Meningkatkan Akses Pelayanan

Peningkatan cakupan yang ditekankan pada akses pelayanan menjadi sasaran strategis

meskipun tidak secara eksplisit tergambarkan dalam perspektif. Akses dan cakupan

pelayanan menjadi strategi penting jika organisasi ingin memberikan dampak luas pada

masyarakat. Memperhatikan keterbatasan organisasi dan keunikan kondisi geografis serta

sistem pelayanan kesehatan di Indonesia pilihan strategi untuk peningkatan akses dicapai

melalui strategi aliansi dengan semua stakeholder termasuk pemerintah daerah dan

penyelenggaran pendidikan MMRS lain. PS MMRS memilih untuk menjadi inti dari bola

salju yang akan tumbuh bersama seluruh stakeholder yang berperan dalam peningkatan

mutu pelayanan rumah sakit dan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup yang terbaik.

Upaya tersebut dicapai dengan mengembangkan standar model dan sistem pembelajaran

serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dan baku sebagai dasar dalam

menjalin kerjasama penyelenggaraan pendidikan setara Magister maupun bentuk

pendidikan dan pelatihan. Perluasan tersebut juga dicapai melalui kerjasama penelitian

dan berbagai bentuk pengabdian masyarakat.

Disamping kerjasama perluasan cakupan pelayanan juga dilakukan dengan membuka

program regular, e-learning dan kelas internasional yang dicapai dengan pentahapan yang

terstruktur. Pada dua tahun pertama difokuskan pada mengembangkan kurikulum dan

sistem pembelajaran yang adekuat. Tahun ketiga dilanjutkan dengan mengembangkan

program kelas regular dan transisi pembelajaran e-learning. Pada tahun ketiga dan

keempat dilakukan persiapan pengembangan kelas internasional sehingga pada akhir

tahun kelima sudah dapat dilakukan launching kelas internasional.

Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Proses Pendidikan

Peningkatan kualitas proses pendidikan dipilih sebagai salah satu strategi karenapendidikan

merupakan “core business” institusi ditunjang dengan penelitian dan pengabdian

masyarakat untuk mencapai misi peningkatan kualitas hidup. Strategi peningkatan kualitas

proses pendidikan sejak desain kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan

ditunjang dengan proses manajemen dan suasana akademik yang kondusif.

Sasaran 4: Menciptakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Manajemen Rumah Sakit untuk

Membangun Integritas Ilmiah Institusi
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Eksistensi institusi pendidikan dalam dunia ilmiah dan masyarakat hanya dapat ditunjukkan

melalui penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirasakan langsung oleh

pengguna dan masyarakat.  Strategi peningkatan kualitas proses pendidikan harus

ditunjang dengan sinergi dalam penciptaan ilmu dan teknologi manajemen rumah sakit

serta aplikasinya pada manajemen rumah sakit dan penggerakan masyarakat.

Sasaran 5. Membangun Sistem Manajemen Organisasi yang Efisien dan Efektif untuk

meningkatkan Akuntabilitas dan Kemandirian Keuangan Institusi

Sistem manajemen merupakan inti dalam pelaksanaan program dan pembelajaran

organisasi. Strategi yang ditempuh adalah penciptaan sistem manajemen yang cerdas

melalui pengembangan SIM, sistem manajemen mutu untuk menjamin peningkatan mutu

berkelanjutan didukung dengan akuntabilitas organisasi. Diharapkan dengan triple strategi

tersebut dapat mendorong pencapaian misi dan visi organisasi.

Sasaran 6: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengajar dan Kependidikan

Program studi percaya bahwa sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dan

strategi organisasi. Pencapaian semua pilar strategi organisasi  hanya dapat dilakukan

dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik tenaga pengajar

maupun kependidikan.  Program pengembangan sumberdaya manusia yang dilaksanakan

secara terencana dan terstruktur sejalan dengan arah strategi merupakan strategi dasar

yang akan ditempuh.

Sasaran 7: Menciptakan Akademik Atmosfir dan Budaya Kerja yang Kondusif

Atmosfer akademik sangat penting dalam menunjang performansi sebuah lembaga

pendidikan. Suasana ini juga harus bisa diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di

kampus berjalan sesuai visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan. Membangun budaya

kerja yang kondusif dan produktif adalah salah satu aspek terpenting yang perlu

dikembangkan terus menerus, karena upaya inilah yang harus dilakukan melalui cara

pendekatan komunikasi yang tepat. Tujuannya, agar setiap gagasan organisasi dapat

dipahami secara efektif oleh seluruh lapisan karyawan.
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4.4. Indikator  dan Inisiatif Strategis

Sasaran
1

Meningkatkan Kualitas Lulusan

Indikator Inisiatif

 Masa studi  Redesign kurikulum, strategi
pembelajan dan sistem manajemen
mutu pendidikan Indeks prestasi kumulatif

 Jumlah publikasi nasional penelitian
mahasiswa

 Jumlah publikasi internasional penelitian
mahasiswa

 Prestasi mahasiswa dan lulusan

 Kepuasan pengguna terhadap lulusan

Sasaran
2

Meningkatkan Akses Pelayanan dan Kerjasama

Indikator Inisiatif

 Jumlah kerjasama pada tingkat nasional
dan internasional

 Pengembangan kerjasama pendidikan
dan penelitian

 Rasio kegiatan dan kerjasama yang dijalin
 Rasio kegiatan (anggaran) penelitian dan

pengabdian masyarakat terhadap dosen
 Rerata dana operasional per mahasiswa

 Pengalokasian dana penelitian,
pengembangan dan pengabdian
masyarakat

 Proporsi penerimaan non mahasiswa
 Pengembangan kerjasama  pelayanan

konsultasi manajemen rumah sakit

Sasaran
3

Meningkatkan Kualitas Proses Pendidikan

Indikator Inisiatif

 Dokumentasi sistem: desain kurikulum,
pedoman akademik,

 Pengembangan kurikulum berbasis
kompetensi (permasalahan)

 Desain sistem informasi pendidikan
 Pengembangan SIM pendidikan

 Penggunaan dan umpan balik sistem
informasi

 Pengembangan sistem monitoring
dan evaluasi kurikulum

 Pengembangan sistem penjaminan
mutu proses pembelajaran Umpan balik dan tindak lanjut perbaikan

 Kepuasan proses pembelajaran : dosen,
mahasiswa, administrasi
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Sasaran
4

Menciptakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Manajemen Rumah Sakit

Indikator Inisiatif

 Rasio penelitian dan anggaran terhadap
dosen

 Penyusunan program dan pohon
penelitian institusi

 Rasio publikasi nasional dan internasional
terhadap dosen

 Alokasi (hibah) dana penelitian dan
pengabdian masyarakat

 Diseminasi IPTEK dalam seminar dan
workshop, in house training

 Scientific meeting: methodology ,
searching and writing update

 Jumlah paten
 Pematenan produk IPTEK yang

telah diujicobakan

Sasaran
5

Membangun Sistem Manajemen Organisasi yang Efisien dan Efektif untuk meningkatkan
Akuntabilitas dan Kemandirian Keuangan Institusi

Indikator Inisiatif

 Dokumentasi desain pengembangan sistem
manajemen organisasi

 Pengembangan sistem
implementasi dan evaluasi strategi
organisasi

 Administration processing time
 Pengembangan sistem informasi

manajemen organisasi  secara
bertahap

 Customer complaint response rate
 Pengembangan sistem manajemen

mutu

 Proporsi tindak lanjut permasalahan

Sasaran
6

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengajar dan Kependidikan

Indikator Inisiatif

 Rasio kecukupan staf pengajar dan
pendidikan

Analisis kebutuhan dan talent based
recruitment

 Rasio anggaran pengembangan staf
terhadap jumlah staf

Program pendidikan (formal, non formal)
dan pelatihan  berkelanjutan

 Proporsi staf berdasarkan tingkat
pendidikan formal

Strategi
7

Membangun budaya kerja dan akademik atmosfir yang kondusif

Indikator Inisiatif

 Desain sistem dan program pengembangan
staf

 Pengembangan sistem
pengembangan karir
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Indikator Inisiatif

 Desain sistem penghargaan staf  Pengembangan sistem kerja dan
penghargaan staf

 Kepuasan staf,  Employee engagement
index

 Program pengembangan staf

 Employee development index  Peningkatan akses sarana
pembelajaran staf dan mahasiswa

4.5. Tahapan Strategi

Untuk mencapai strategi dilakukan dalam tiga pentahapan secara berkelanjutan.

Tahap 1: Setting Up the System (2016-2017)

Program kerja pada tahun 2016-2017 difokuskan pada sistem manajemen, desain

pembelajaran dan sumberdaya manusia. Rangkaian program yang direncanakan meliputi:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dan

penciptaan akademik atmosfir

2. Pengembangan desain dan sistem informasi dan teknologi manajemen dan

pembelajaran secara bertahap

3. Pengembangan sistem manajemen mutu organisasi dan pendidikan untuk

menjamin akuntabilitas institusi

Tahap 2: Implementasi dan Evaluasi Berkelanjutan (2018-2019)

Tahap kedua perencanaan strategis adalah penerapan desain pembelajaran dan sistem

manajemen diikuti dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dalam tahap ini upaya

standarisasi mulai dilakukan berdasarkan hasil evaluasi berkelanjutan sebagai dasar dalam

mengembangkan kerjasama dan perluasan akses

1. Desain pembelajaran e learning dan kelas regular (paralel)

2. Inisiasi  dan perluasan kerjasama serta peningkatan pembiayaan non mahasiswa

3. Persiapan desain dan sistem manajemen pembelajaran internasional
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Tahap 3: Widening the Impact (2019-2020)

Eskalasi dampak keberadaan institusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat

diharapkan dapat dicapai melalui perluasan akses dan kerjasama, dan program

pembelajaran pada tingkat nasional dan internasional
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