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STANDAR 2 

TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN  

DAN PENJAMINAN MUTU 

 

2.1  Sistem Tata Pamong 

Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi 

untuk memilih pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Uraikan pula tugas dari seluruh 

fungsionaris dalam organisasi program studi. 

Pola tata pamong program studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah  dan 

Universitas Hasanuddin pada umumnya, mengacu pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 pasal 5 yang merupakan peraturan internal 

Satuan Kerja (Satker) yang menetapkan : (i) organisasi dan tata pamong, mencakup 

struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis. (ii) 

Ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta (iii) efisiensi biaya. 

Departemen Ilmu Bedah Universitas Hasanuddin terdiri atas Ketua Departemen, 

Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi SP1, Sekretaris Program Studi SP1 

dan Koordinator Pendidikan Mahasiswa dan KetuaDivisi Bedah. 
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Dalam rangka pengembangan program studi, maka diperlukan pemimpin serta 

ajaran staf yang kompeten, berdedikasi tinggi, jujur, dan takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Berdasarkan Surat Rektor nomor 19756/UN4/KP.04/2013 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Departemen, Ketua Program Studi, dan 

Kepala Laboratorium /Studi Bab III Pasal 5, mekanisme pemilihan pemimpin pada 

Program Studi Ilmu Bedah Universitas Hasanuddin sebagai berikut :  

Mekanisme Pemilihan Ketua Program Studi :  

1. Ketua Departemen Ilmu Bedah menetapkan panitia pemilihan Ketua Program 

Studi di lingkungan Ilmu Bedah.  

2. Panitia pemilihan melakukan seleksi bakal calon Ketua Program Studi yang 

sesuaidengan Surat Rektor tentang syarat pengangkatan Ketua Program Studi. 

3. Jika tidak ada yang memenuhi syarat maka nama bakal calon Ketua Program 

Studi akan dipilih dari dosen dengan level setingkat dibawah level yang 

ditetapkan dalam Surat Rektor tentang syarat pengangkatan Ketua Program 

Studi. 

4. Jika bakal calon yang memenuhi syarat hanya dua orang atau kurang, maka 

Ketua Departemen Ilmu Bedah langsung mengusulkan nama tersebut kepada 

Dekan Fakultas Kedokteran sebagai calon Ketua Program Studi. 

5. Jika bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 2 orang, maka panitia 

pemilihan melanjutkan ke proses untuk pemungutan suara.  

6. Panitia pemilihan menentukan tempat dan waktu rapat departemen yang 

disepakati oleh semua dosen untuk pemungutan suara.  

7. Pemungutan suara untuk memilih calon Ketua Program Studi dilaksanakan 

pada tempat dan waktu yang telah ditentukan jika peserta rapat telah memenuhi 

forum (50 % + 1 jumlah anggota) 

8. Pemilihan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris rapat yang disepakati oleh forum  

9. Ketua dan Sekretaris rapat mengumumkan nama-nama bakal calon Ketua 

Program Studi yang telah memenuhi syarat.  

10. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan rahasia menggunakan kertas 

tertutup yang telah disediakan berdasarkan daftar hadir peserta rapat.  
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11. Dua nama yang memiliki suara terbanyak pada pemungutan suara ditetapkan 

sebagai calon Ketua Program Studi. 

12. Ketua Departemen Ilmu Bedah mengusulkan kedua nama tersebut kepada 

Dekan Fakultas Kedokteran. 

 

Adapun Persyaratan Ketua Program Studi Spesialis Bedah sesuai Surat Rektor 

Nomor 19756/UN4/KP.04/2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pimpinan Departemen, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium /Studi Bab 

III pasal 4: 

 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

 2. Dosen Unhas dalam lingkungan departemen. 

 3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter. 

 4. Bergelar Doktoral (S3) 

 5. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan. 

 6. Memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual. 

 7. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi.  

 8. Memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja atau sebutan lain dalam 2 (dua) 

tahun terakhir minimal bernilai baik. 

9. Tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan. 

10. Tidak pernah dihukum, dipenjara, bedasarkan keputusan pengadilan yang telah  

mempunyai kekuatan hukum tetap.  

11.Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri.  

12. Calon bergelar Doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor  

kepala. 

 

 

 

Sekretaris Program Studi dipilih oleh Ketua Program Studi terpilih kemudian 

ditetapkan melalui surat ketetapan dekan.Suatu program studi yang baik dan solid 

membutuhkan seorang pemimpin yang didukung oleh seluruh staf dosen dan 
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mempunyai kepribadian yang kuat, mampu bekerja sama, melakukan koordinasi 

dengan berbagai pihak dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.  

Untuk itu program studi perlu ditata dengan suatu sistim tata pamong yang 

kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 

 

2.1.1 Kredibel 

Program Studi Ilmu Bedah FK-Unhas merupakan salah satu dari 16 Prodi Bedah 

yang ada di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1980. Dalam perjalanannya selama 

36 tahun telah menghasilkan banyak lulusan yang cukup disegani yang bertugas 

diberbagai provinsi dan pelosok di tanah air. Alumni Bedah FK-Unhas banyak yang 

berperan aktif dalam memajukan pendidikan bedah di Indonesia. Beberapa alumni 

menjadi instruktur nasional di berbagai kursus bedah nasional, menjadi penguji 

nasional diberbagai organisasi profesi seperti KIBI, PABOI, IKABDI, PERAPI, 

dan PERABOI. Beberapa alumni Prodi Bedah UNHAS dipercayai untuk 

memimpin organisasi profesi seperti : KIBI, IKABI, IKABDI dan Perhimpunan 

Bedah Endolaparoskopi Indonesia (PBEI).  

 

2.1.2 Transparan 

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai sebuah organisasi, Prodi Bedah 

FK-UNHAS selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dan 

secara rutin selalu melakukan pertemuan untuk membahas segala masalah atau isu 

sensitif secara transparan sehingga semua jadi jelas dan ada solusinya. Semua 

keputusan dalam program studi diambil berdasarkan kesepakatan bersama setelah 

mempertimbangkan berbagai masukan dari peserta rapat. Prinsip keterbukaan 

sudah menjadi ciri Prodi Ilmu Bedah FK-UNHAS. Semua danaoperasional yang 

digunakan untuk proses pendidikan sesuai dengan RKAT dan dilaporkan secara 

rinci dengan bukti dokumen pendukung yang lengkap yang bisa diakses oleh setiap 

staf bedah. 

 

2.1.3 Akuntabel 
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Prodi Bedah FK-UNHAS dalam proses pendidikan selalu berusaha melaksanakan 

program sesuai dengan buku pedoman dan panduan baik dari Fakultas maupun 

Kolegium Bedah. Semua proses pendidikan berjalan secara terencana, terarah, 

tercatat dan tersusun rapih sehingga dapat menjelaskan dengan baik saat ada audit 

internal maupun audit eksternal. Konsil Kedokteran Indonesia beserta dengan 

Ketua Kolegium Ilmu Bedah Indonesia telah melakukan Monitoring and 

Evaluation ( Monev ) pada Prodi Ilmu Bedah FK-UNHAS pada 27 Agustus 2016. 

Pada Monev ini, Prodi Ilmu Bedah FK-UNHAS telah menjawab semua pertanyaan 

tertulis dan wawancara tentang proses pendidikan yang telah dilakukan dan setelah 

Monev KKI telah memberikan kesimpulan secara tertulis disertai dengan beberapa 

rekomendasi untuk Prodi Bedah FK-UNHAS. 

 

2.1.4 Bertanggung Jawab 

Prodi Ilmu Bedah FK-UNHAS beserta seluruh staf dosen yang merupakan 

penyelenggara pendidikan Dokter Spesialis Bedah di FK-UNHAS,  mempunyai 

tanggung jawab terhadap kelancaran proses pendidikan dan keberhasilan peserta 

didik untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan menjadi dokter bedah yang 

mempunyai kompetensi tinggi, profesional dan beretika. 

Prodi Bedah betanggung jawab dalam hal menyiapkan seperangkat rencana dan 

program yang jelas dan akuntabel serta sarana dan prasarana untuk menjamin 

terselenggaranya proses pendidikan secara teratur dan terarah selain itu Prodi perlu  

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menindak lanjuti semua 

temuan untuk lebih menyempurnakan rencana dan program yang sudah berjalan. 

Staf dosen mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan Kognitif, Psikomotor 

dan Afektif peserta didik dengan berbagai metode seperti : bedside teaching, 

diskusi kelompok, Journal / textbook reading, bimbingan operasi, MiniCEX dan 

DOPS. Selain itu staf dosen masing masing divisi perlu melakukan evaluasi 

terhadap peserta didik di akhir stase untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai 

peserta didik. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang 

kompeten dan kompetitif. 
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2.1.5 Adil 

Dalam proses pendidikan, Prodi Ilmu Bedah FK Unhas harus berlaku adil terhadap 

semua staf dosen, tenaga kependidikan dan peserta didik. Semua diperlakukan sama 

dan diberikan kesempatan yang sama sesuai dengan kinerja masing masing.Prodi 

Ilmu Bedah FK-UNHAS selalu melakukan seleksi peserta didik secara transparan 

dan adil. Ini bisa dilihat dari saat seleksi hingga keputusan penerimaan peserta 

didik. Semuapeserta didik mengikuti test penerimaan yang diselenggaran oleh 

TKP-PPDS kemudian seleksi ditingkat prodi dilakukan berdasarkan total skor dari 

12 komponen penilaian dengan masing masing komponen mempunyai nilai dan 

bobot  tertentu. Total skor peserta didik di susun mulai dari tertinggi sampai 

terendah, hasil ini kemudian dirapatkan untuk menentukan berapa jumlah peserta 

yang bisa diterima sesuai dengan kapasitas Rumah Sakit Pendidikan dan rasio 

dosen-peserta didik. 

Untuk peserta didik juga berlaku asas keadilan, yaitu semua peserta mendapat 

kesempatan yang sama dalam pendidikan sesuai dengan kesenioran dan keaktifan 

peserta didik. 
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2.1.6 Gambaran Skematis Struktur Organisasi Program Studi Ilmu Bedah Serta Fungsi / Tugas Manajemennya 
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Dalam menunjang berjalannya organisasi, tugas pokok dan fungsi pengelolaan 

Program Studi PPDS Ilmu Bedah utamanya sebagai pelaksana kegiatan akademik 

program pendidikan dokter spesialis (input-proses-output), pelaksana kegiatan 

kerjasama akademik dengan pihak luar serta perencana dan pelaksana anggaran 

program studi sesuai dengan aturan yang berlaku.  

 

Untuk melaksanakan tugas operasionalnya, PPDS Ilmu Bedah dipimpin oleh 

Kepala Program Studi (KPS) yang bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan 

akademik dalam satuan kurikulum pendidikan dokter spesialis ilmu bedah untuk 

suatu keahlian sebagai dokter spesialis ilmu bedah serta melakukan koordinasi, 

komunikasi, dan konsultasi dengan Fakultas / RSUP Wahidin Sudirohusodo / RS 

jejaring lainnya. Kepala Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Dekan 

Fakultas Kedokteran. Dalam pelaksanaannya KPS menyusun dan menunjuk 

sturuktur organisasi untuk menunjang segala kegiatan program studi dan membagi 

tugas-tugas pelaksanaan program studi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Hal 

ini diwujudkan dalam bentuk SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin Nomor 1189 / H4.8.2 / PP.17 / 2010 tentang tupoksi Ketua dan  

Sekretaris bagian serta Ketua Program Studi dan jajarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi Staf Bedah dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan dan 

koordinasi pelaksanaan program.  
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Semua staf bedah dilibatkan oleh KPS Dokter Spesialis Ilmu Bedah FK Unhas 

dalam pengembangan pengembangan, pengelolaan, dan koordinasi pelaksanaan 

program. Anggota yang diminta atau ditunjuk untuk tugas tersebut diwajibkan 

untuk berpastisipasi dengan baik. Kebijakan dan koordinasi serta pelaksanaan 

program dibahas dalam rapat staf / pendidikan ( yang diselenggarakan setiap 

minggu ) atau dalam rapat khusus. Dalam pengelolaan kegiatan, staf yang 

ditugaskan diberikan kebebasan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 

yang terkait. Keterlibatan semua staf bedah dalam penyusunan rencana strategis, 

berjalan dengan baik sehingga program-program dapat dilaksanakan dengan baik 

dan lancar.  
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URAIAN TUGAS DEPARTEMEN ILMU BEDAH  FAKULTAS 

KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN 

 

1. Ketua Departemen 

Uraian tugas :  

1. Merencanakan, mengkoordinir pelaksanaan, memonitoring dan 

mengevaluasi kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat di 

bagian. 

2. Menyusun RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) 

3. Menyusun laporan kinerja Departemen Bedah FK Unhas 

4. Memberi arahan kepada staf dosen dan staf administrasi di Departemen 

Bedah FK Unhas 

5. Mengatur distribusi dosen pada proses akademik di masing-masing sistem 

6. Menilai kinerja dosen dan staf administrasi di Departemen Bedah FK 

Unhas. 

7. Bertanggung jawab kepada Dekan.  

8. Menunjuk KPS, SPS, dan KPM berdasarkan musyawarah dengan para staf 

di bagian  

9. Mengangkat pembimbing dan penguji untuk mahasiswa fase profesi dan 

PPDS  

10. Menyusulkan pengangkatan dosen luar biasa. 

 

2. Sekretaris Departemen  

Uraian tugas :  

 Bersama Ketua Departemen, ikut dalam merencanakan, mengkoordinir 

pelaksanaan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan akademik, 

penelitian dan pengabdian masyarakat di departemen.  

 Ikut serta menyusun program kerja departemen setiap tahun.  

 Memberi arahan teknis kepada staf dosen dan staf administrasi departemen. 
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 Mengkoordinir administrasi akademik, inventaris barang dan keuangan di 

departemen.  

 Mengkoordinir surat menyurat di departemen 

 Bertanggung jawab pada Ketua Departemen. 

 Mewakili Ketua Departemen bila berhalangan. 

 

3. Ketua Program Studi 

Uraian tugas :  

 Mengatur penyelenggaraan proses pendidikan Dokter Spesialis Bedah 

sesuai kurikulum.  

 Membuat kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan Dokter Spesialis 

Bedah. 

 Bertanggung jawab kepada ketua Departemen terhadap kelancaran proses 

pendidikan PPDS.  

 Sebagai koordinator umum PPDS Ilmu Bedah.  

 Membuat program kerja, perencanaan dalam perbaikan dan pengembangan 

program pendidikan PPDS Ilmu Bedah FK-UNHAS sesuai dengan program 

Kolegium Imu Bedah Indonesia.  

 Bersama dengan ketuaDepartemen membuat perencanaan keuangan dan 

pertanggungjawaban program kerja PPDS Ilmu Bedah FK UNHAS.  

 Membuat dan bertanggungjawab atas Anggaran PPDS Ilmu Bedah FK-

UNHAS termasuk pengeluaran dan penerimaan keuangan.  

 Bertanggung jawab terhadap kegiatan seleksi penerimaan PPDS Ilmu Bedah 

FK-UNHAS. 

 Melakukan supervisi ke lapangan (RS Pendidikan dan RS Jejaring 

Pendidikan). 

 Memimpin rapat pendidikan.  

 Melakukan yudisium peserta PPDS Ilmu Bedah FK-UNHAS 
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 Bertanggungjawab atas kalender dan pelaksanaan kegiatan pendidikan 

PPDS Ilmu Bedah FK-UNHAS. 

 Bertanggungjawab atas sistem administrasi pendidikan dan kepegawaian.  

 

4. Sekretaris Program Studi 

Uraian tugas :  

 Membantu KPS dalam mengatur pendidikan dokter spesialis sesuai 

kurikulum 

 Mengatur administrasi stase/rotasi PPDS  

 Mengatur administrasi pendidikan peserta PPDS meliputi : berkas KRS, 

berkas hasil seleksi masuk, nilai kemajuan belajar, sanksi yang telah 

diberikan, berita acara cuti akademik. 

 Bertanggungjawab kepada KPS dan Ketua Departemen terhadap 

kelengkapan adminstrasi PPDS 

 Menggantikan fungsi KPS apabila diperlukan atau jika KPS tidak berada 

ditempat atau apabila KPS sedang cuti.  

 Melakukan supervisi ke lapangan (RS Pendidikan dan RS Jejaring 

Pendidikan). 

 Melakukan koordinasi kerja dengan pusat pendidikan lain dan para staf 

pengajar. 

 Bertanggungjawab atas izin atau cuti akademik peserta PPDS dan pegawai 

kesekretariatan PPDS Ilmu Bedah FK-UNHAS 

 Bertanggungjawab atas pembelian barang dan alat inventarisasi 

kesekretariatan dan pendidikan.  

 Bertanggungjawab atas inventarisasi alat Kordik PPDS Ilmu Bedah dalam 

FK-UNHAS. 
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5. Koordinator Bedah Dasar 

Tugas : 

 Membantu KPS untuk mengatur kelancaran proses pendidikan peserta didik 

di tingkat bedah dasar 

 Memberikan pengarahan dan bimbingan untuk peserta didik agar proses 

pendidikan bisa berjalan lancar. 

 Membantu dan mendorong peserta didik untuk menyelesaikan semua tugas 

ilmiah dan persiapan ujian kenaikan tingkat ke bedah lanjut 

 Melakukan monitoring dan evaluasi peserta didik di tingkat bedah dasar 

 Bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi 

 

6. Koordinator Bedah Lanjut  

Tugas : 

 Memberikan pengarahan dan bimbingan untuk peserta didik tingkat bedah 

lanjut agar memperoleh tingkat kognitif dan kompetensi yang tinggi 

 Membantu dan mendorong peserta didik untuk menyelesaikan semua tugas 

ilmiah dan persiapan ujian nasional 

 Melakukan monitoring dan evaluasi peserta didik di tingkat bedah lanjut 

 Membantu KPS untuk mengatur kelancaran proses pendidikan peserta didik 

di tingkat bedah lanjut 

 Bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi  

 

7. Koordinator Seksi Ilmiah, Penelitian dan pengabdian masyarakat 

Tugas : 

 Membimbing peserta didik dalam menyiapkan Makalah I (Tinjauan 

Pustaka), Makalah II (Laporan Kasus), Makalah III (Evaluasi Kasus) dan 

Penelitian. 
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 Melakukan koreksi isi makalah / penelitian sebelum dibacakan di forum 

ilmiah 

 Membantu peserta didik untuk mencari referensi yang relevan dengan 

makalah atau penelitian yang sedang dikerjakan. 

 Membantu KPS untuk membimbing peserta didik dalam penulisan karya 

ilmiah dan penelitian. 

 Mengkoordinir dan meyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat 

 Bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi 

 

8. Kordinator Kendali Mutu 

 Menyusun dokumen spesifikasi program studi dan standard prosedur 

operasional (SOP) 

 Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

tugas yang dilaksanakan oleh anggota tim gugus kendali mutu 

 Bertanggungjawab dalam kegiatan rutin audit internal program studi  

 Memberikan ulasan usulan perbaikan demi terjaminnya mutu pendidikan 

program studi 

  

9. Kordinator Morning Report dan Presentasi Karya Ilmiah 

 Mengkoordinir pelaksanaan morning report dan death case report. 

 Mengkoordinir pelaksanaan jurnal reading, case report dan presentasi 

makalah di tingkat lokal maupun nasional. 

 Bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi 
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10. Koordinator Monitoring dan Evaluasi  

 Mengawasi proses kegiatan belajar mengajar peserta PPDS  

 Melakukan verifikasi buku log perserta PPDS jaga I sebelum dinyatakan 

boleh mengikuti ujian komprehensif kenaikan ke tahap  II  

 Meembantu menyiapkan proses ujian nasional / board bagi peserta PPDS 

yang akan melaksanakan ujian nasional.  

 

 

2.2 Kepemimpinan 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua 

unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi 

yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi 

visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang 

menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi 

secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta 

mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam 

perguruan tinggi. 

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan 

operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan 

operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam 

kegiatan operasional program studi.  Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan 

pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan 

publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi 

publik. 

Seorang Ketua Program Studi (KPS) hendaknya memiliki kualifikasi yang baik 

dalam hal tingkat pendidikan, kompetensi profesi Dokter Spesialis Bedah dan 

publikasi ilmiah. 

 

 



 

LAM-PTKes : Borang Prodi Bedah FK Universitas Hasanuddin                                        Page 30  
 

2.2.1 Jelaskan tingkat pendidikan KPS Ilmu Bedah 

Sekolah Dasar : 

  SD St. Yoseph’s Makassar 

  Lulus       : 1970 

Sekolah Menegah Pertama 

  SMP St. Yoseph’s Makassar 

  Lulus       : 1974 

Sekolah Menengah Atas 

  SMA Katholik Cendrawasih Makassar 

  Lulus       : 1977 

Dokter Umum :  

  Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin 

  Masuk FK : 1978 

  Lulus         : 1985 

Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Bedah :  

  Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin 

  Mulai Pendidikan  :  1992 

  Lulus Pendidikan  :  1998   

Program Pendidikan Dokter Spesialis 2 Bedah Onkologi : 

  Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin 

  Mulai Pendidikan  :  2001 

  Lulus Pendidikan  :  2004 

Program Pasca Sarjana : Bidang Ilmu Kedokteran 

Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin 

Mulai Pendidikan  :  2007 

Lulus Pendidikan  :  2014 
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2.2.2 Berikan profil singkat KPS Ilmu Bedah 

Nama                                     :  DR. dr. William Hamdani, SpB(K)Onk 

Alamat                                   :  Jl. P. Diponegoro No. 134 Makassar 

                                                  Provinsi Sulawesi selatan 

Nomor HP                             :  08124229793 

Spesialis                                : Konsultan Bedah Onkologi 

 

Data Pribadi 

Tempat dan Tanggal Lahir    :  Makassar 9 Maret 1958 

NIP                                        :  195803091986031001 

NUPN                                    :  9900980848 

Pangkat                                  : Pembina/ IVa 

Jenis kelamin                         :  Laki-laki 

Status                                     :  Menikah 

Nama Istri                              :  Dr. Debora Matulatan 

Jumlah Anak                          :  1 orang 

Nama Anak                            :  Eki Kurniawan Hamdani 

Hobby                                    :  Membaca 

Agama                                   :  Kristen 

Email                                     :  williamhamdani_mks@yahoo.co.id 

Alamat Kantor                      :  Departemen Ilmu Bedah FK-UNHAS 

                                                 Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11, Tamalanrea 

                                                Makassar 

Fax                                        : 0411-585984. 

Kode Pos                              :  90245 
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Riwayat Jabatan : 

 Kepala Puskesmas Tuppu, Kab 

Pinrang Sul-Sel (1985 – 1986) 

 Kepala Puskesmas Bungi, Kab 

Pinrang Sul-Sel (1986 – 1992) 

 Kepala Instalasi Rawat Inap, 

Lontara II RS Dr Wadidin Sudirohusodo (2002 – 2005) 

 Sekretaris Program Studi 

Spesialis II Kosultan Bedah Onkologi (2004 – sekarang) 

 Ketua Program Studi Ilmu Bedah 

FK-UNHAS (2015 – sekarang) 

 

Organisasi :  

1. Anggota IDI Wilayah Sulawesi selatan 

2. Pengurus Persatuan Onkologi Indonesia ( POI ) cabang Makassar 

3. Anggota Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia ( PERABOI ) 

4. Anggota Persatuan Ahli Bedah Indonesia. ( PABI ) 

5. Anggota Ikatan Ahli Bedah Indonesia ( IKABI ) 

6. Anggota Kolegium Ilmu Bedah Indonesia ( KIBI ) 

 

Daftar Penelitian Kepala Program Studi: 

1. Pengaruh Kemoterapi Terhadap 

Kada Ca 15-3 dalam Darah Penderita Kanker Payudara Stadium Lanjut 

(Publikasi : JST Kesehatan, Oktober 2012, Vol 1 No.3 : 272-280, ISSN : 

2252-5416) 

2. Kadar Interleukin-8 Kanker 

Payudara (Publikasi : Indonesian Journal of Clinical Pathology and 

Medical Laboratory vol. 20 No.3 Juli 2014, ISSN : 0854-4263)  

3. Correlation Between GATA-3, 

Ki67 and p53 Expressions to Histopathology Grading of Breast Cancer in 
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Makassar, Indonesia (Publikasi : Cancer Reasearch Journal 2016, ISSN : 

2330-8192 (print)) 

 

4. Profil Gen Her2neu pada 

Penderita Kanker Payudara di Makassar (tahun 2004, Karya Akhir 

Pendidikan Spesialisasi Bedah Onkologi) 

5. Association of Dual Specific 

Phosphatase 4 (DUSP4) Expression and Anthracycline-Base Neoadjuvant 

Chemotherapy Response In Breast Cancer (Publikasi : International 

Journal of Sciences : Basic and Applied Research Vol 31 No.3, tahun 

2017, ISSN : 2307-4531) 

6. Correlation of Baseline BCL-2 

mRNA Expression and Clinical Response to Neoadjuvant Chemotherapy 

in Breast Cancer (Publikasi : International Journal of Sciences : Basic and 

Applied Research Vol 31 No.1, tahun 2017, ISSN : 2307-4531). 

7. Peranan Her-2 mRNA Darah 

Perifer sebagai Faktor Prediktif Keberhasilan Kemoterapi pada Penderita 

Kanker Payudara Stadium Lanjut Lokal dan Stadium Lanjut di Makassar 

(Proposal Penelitian Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 

tahun 2012). 

8. Hubungan paritas dengan status 

hormonal dan grading histopatologi pada penderita kanker payudara di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. ( pembimbing ) 

9. Status Gizi penderita kanker 

payudara ( Penelitian kanker payudara di RS Dr. Wahidin Sudirohusodo ). 

( pembimbing ) 

10. Hubungan obesitas dengan 

reseptor hormonal dan ekspresi HER 2 / neu pada wanita penderita kanker 

payudara di Makassar. ( pembimbing ) 

11. Akurasi pemeriksaan sitologi 
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imprint intraoperasi dalam menegakan diagnosa kanker payudara dan 

hubungan terhadap stadium klinis kanker payudara. ( pembimbing ) 

12. Kadar prolaktin serum penderita 

kanker payudara di RS Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2015. ( 

pembimbing ) 

 

 

 

 

 

 

13. Hubungan peningkatan jumlah 

trombosit dengan derajat keganasan pada penderita kanker payudara di 

Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. ( pembimbing ) 

14. Hubungan ekspresi ER, HER2 

dan KI67 dengan lokasi metastasis pada penderita kanker payudara di 

Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. ( pembimbing ) 

 

2.2.3 Jelaskan pola kepemimpinan dalam PS Ilmu Bedah yang mencakup 

informasi tentang kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 

 

2.2.3.1 Kepemimpinan operasional   

Pimpinan program studi (KPS) dalam melaksanakan kepemimpinannya, 

terlibat dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Departemen Ilmu 

Bedah FK UNHAS, sebagai pelopor terpercaya dalam memadukan 

pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan. 

 

2.2.3.2 Kepemimpinan organisasional   

Pimpinan program studi (KPS), dalam melaksanakan kepemimpinannya 

senantiasa terlibat dalam pengambilan kebijakan strategik dalam 
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penyelenggaraan pendidikan di Departemen Ilmu Bedah. Kepemimpinan 

organisasi juga tercermin dalam keterlibatan KPS pada organisasi 

organisasi lain baik internal maupun eksternal Program Studi ( IDI, POI, 

PERABOI, PABI, IKABI, KIBI). 

 

 

 

 

 

 

    

2.2.3.2 Kepemimpinan publik   

Pimpinan program studi (KPS), dalam melaksanakan kepemimpinannya 

senantiasa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional 

pendidikan di Departemen Ilmu Bedah dan selalu menjalin kerjasama 

dengan instansi lain baik dengan staf pendidik lainnya melalui setiap rapat 

pengelolaan prodi dengan seluruh staf pendidik prodi. Pimpinan program 

studi juga terlibat dalam kepengurusan organisasi eksternal IDI, POI, 

PERABOI, PABI, IKABI, dan KIBI sehingga dapat meningkatkan peluang 

kerjasama dengan institusi lain. 

 

2.3    Sistem Pengelolaan. 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup 

perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengawasan, pengarahan, representasi, 

dan penganggaran. 

Jelaskan sistem pengelolaan program studi serta dokumen pendukungnya. 

 

Sistem Pengelolaan Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS 

 2.3.1 Perencanaan  
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Keberhasilan suatu Program Studi sangat ditentukan oleh rencana yang 

telah disusun sehingga proses pendidikan bisa berjalan dengan baik dan terarah. 

KPS dalam menyusun rencana kegiatan ilmiah dalam program studi selalu mengacu 

pada renstra Fakultas serta Kolegium Ilmu Bedah Indonesia ( KIBI ). Rencana kerja 

ini disusun sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik bisa mengetahui apa dan 

bagaimana proses pendidikannya, mulai saat awal pendidikan, selama proses 

pendidikan dan pada akhir pendidikannya. KIBI pada tahun 2015 telah membuat 

Silabus dan Kurikulum Nasional yang merupakan pedoman dalam proses 

pendidikan Dokter Spesialis Bedah di Indonesia. Dalam Kurikulum Nasional, telah 

disusun secara jelas tahapan dalam pendidika Dokter Spesialis Bedah yaitu : 

 

 

  

 

A. TAHAP BEDAH DASAR (SEMESTER I, II, III) 

a. Pra-Bedah Dasar     :   durasi    3 Bulan 

Kuliah : Anatomi, Fisiologi, Mikrobiologi, Anestesiologi, 

Bedah Dasar 

b. Tahap Bedah Dasar  :   durasi  18 Bulan 

Stase di 8 Divisi : Digestif, Anak, BTKV, Onkologi/HNB, 

Plastik, Urologi, Ortopedi dan Saraf. Masing-masing 2 bulan. 

B. TAHAP BEDAH LANJUT  ( 36 Bulan ) 

a. Stase di 7 Divisi masing-masing 2 Bulan : Ortopedi, Digestif, 

Anak, BTKV, HNB/Onkologi 

b. Stase di 4 Divisi masing-masing 1 bulan : Plastik, Urologi 

Ortopedi dan Saraf. 

c. Stase di RS Jejaring : 3 x  2 bulan 

d. Stase di RS Mitra Mandiri di luar Propinsi 3 x 2 bulan 

 

Ujian Nasional (National Board Examination) 2015 

1. Ujian Nasional Bedah Dasar: 
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1) Bagian I: Ujian tulis ilmu dasar dan bedah dasar  

2) Bagian II: Ujian keterampilan: OSCA (OSCE) 

2. Ujian Nasional Bedah Lanjut : 

3) Bagian I: Ujian tulis ranah kognitif 

4) Bagian II: Ujian profesi klinik bedah 

 

Untuk terlaksananya semua tahapan pendidikan yang ada dalam 

Kurikulum Nasional maka KPS bersama semua divisi menyusun dan membuat 

perencanaan berupa Program kerja Mingguan, Program Kerja Tahunan serta 

Program Kerja masing masing divisi. 

 

 

2.3.2 Pengorganisasian  

Untuk terlaksananya semua perencanaan dalam tahapan pendidikan serta 

program kerja yang telah disusun maka perlu ada koordinasi antara KPS dengan 

semua staf pendidik dalam hal ini perlu ada suatu struktur organisasi yang jelas 

dengan fungsi dan tanggung jawab yang dijabarkan dengan jelas.Prodi Ilmu 

Bedah FK-UNHAS dalam menjalankan semua perencanaan ini telah membentuk 

Strukur Organisasi IPDS, dalam struktur ini KPS dibantu oleh 3 koodinator yaitu 

koordinstor Bedah dasar dan koordinator Bedah Lanjut dan Koordinator Seksi 

Ilmiah dan Penelitian. 

Dalam proses pendidikan di Prodi Ilmu Bedah, KPS selalu melakukan 

koordinasi dengan Ketua Departemen Bedah FK-UNHAS, TKP-PPDS, Direksi 

Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring serta Kolegium Bedah. Semua 

proses pendidikan ini dipertanggung-jawabkan langsung ke Dekan FK-UNHAS. 

 

2.3.3 Penstafan 

Kualitas pendidikan dan lancarnya proses pendidikan di Prodi Bedah FK-

UNHAS perlu didukung oleh tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang kuat 

dan handal. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas / 

kwalifikasi staf dosen serta ratio dosen dan peserta didik tidak lebih dari 1 : 3. 
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Untuk mengangkat seorang staf dosen maka perlu dipertimbangkan beberapa 

syarat seperti : calon staf harus seorang konsultan spesialisasi tertentu, 

mempunyai loyalitas tinggi dan kinerja yang bagus.  

 

2.3.4 Pengawasan 

Proses pendidikan di Prodi Bedah perlu secara rutin dan teratur   

dievaluasi sehingga bisa diketahui apakah arah pendidikan sudah sesuai dengan 

Kurikulum Nasional. Sistim pengawasan yang sering disebut sebagai Monitoring 

and Evaluation (Monev) sudah merupakan suatu keharusan untuk menjamin 

bahwa lulusan mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai 

dengan Standar Pendidikan Dokter Spesialis yang dikeluarkan oleh Kolegium 

Ilmu Bedah Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia. Monev dapat dilakukan 

oleh pihak Internal (TKP-PPDS dan Fakultas) maupun eksternal (Kolegium dan 

KKI). Pada akhir Agustus 2016, Prodi Bedah FK-UNHAS telah dilakukan Monev 

oleh Tim dari Konsil Kedokteran Indonesia. 

 

2.3.5 Pengarahan 

Dalam mencapai tujuan pendidikan di Prodi Bedah FK-UNHAS maka 

seluruh staf dosen perlu mengetahui target yang ingin dicapai. Untuk mengetahui 

apakah proses pendidikan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan maka Prodi 

Bedah secara rutin mengadakan rapat rutin mingguan untuk membahas semua 

perkembangan dan permasalahan  dalam proses pendidikan dan setiap tahun 

dilakukan rapat kerja selama 2 hari untuk membahas strategi, pertanggung-

jawaban pencapaian yang telah dicapai dan arah pendidikan serta pemecahan 

masalah yang membutuhkan keputusan bersama. 

 

2.3.6 Representasi 

Beberapa staf dosen Prodi Bedah FK-UNHAS telah ikut berperan aktif 

dalam meningkatkan mutu pendidikan Dokter Spesialis Bedah di Indonesia. 

Beberapa staf dosen berperan aktif sebagai instruktur nasional di ATLS ( 

Advanced Traumatic Life Support ) antara lain : Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, 
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Prof. dr. Farid Nur Mantu, dr. A.J. Rieuwpassa, Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, 

dr. Muhammad Nuralim Mallapasi, Dr. dr. Djoko Widodo., Instruktur Kursus 

bedah dasar dan lanjut : Dr. dr. Ibrahim Labeda; Dr. dr. Ronald E. Lusikooy; Dr. 

dr. Warsinggih.  

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa staf dosen menjadi pucuk pimpinan di organisasi profesi tingkat 

nasional antara lain : Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi (Ketua IKABI periode 2010 – 

2015), Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam (Ketua IKABI Terpilih periode 2017 – 

2022), Dr. dr. Ibrahim Labeda (Wakil Ketua KIBI), Dr. dr. Warsinggih (Ketua 

IKABDI) dan Dr. dr. Ronald E. Lusikooy {Ketua PERKOPRI (Persatuan 

Koloproktologi Indonesia)} 

Prof. dr. Chairuddin Rasjad, Ph.D staf dosen senior / Guru Besar  Prodi Bedah 

FK-UNHAS telah menulis dan menerbitkan Buku : Pengantar Ilmu Bedah 

Ortopedi yang telah menjadi buku pegangan di beberapa senter pendidikan bedah 

di Indonesia. Beberapa Guru Besar Prodi Bedah FK-UNHAS merupakan penulis / 

kontributor  Buku Ajar Bedah antara lain : Prof. dr. Chairuddin Rasjad, Ph.D, 

Prof. dr. Farid Nur Mantu, Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam dan Prof. Dr. dr. 

Daniel Sampepajung. 

 

2.3.7 Penganggaran. 

Suatu Prodi Bedah perlu mendapat dukungan finansial untuk aktifitas 

dalam proses pendidikan. Prodi Bedah FK-UNHAS mendapat dukungan finansial 

yang penuh dari Fakultas Kedokteran UNHAS, semua kebutuhan dalam proses 

pendidikan untuk 1 tahun kedepan telah disusun secara rinci oleh KPS dan Ketua 

Departemen dan dituangkan dalam dokumen RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran 
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Tahunan) dan diajukan ke Dekan untuk disahkan. Semua program yang 

membutuhkan dana operasional sesuai dengan RKAT diajukan ke Dekan dan 

setelah ada persetujuan maka dana akan diturunkan melalui Wakil Dekan II. 

Selama beberapa tahun terakhir seluruh kebutuhan Prodi Bedah dapat terpenuhi 

sesuai rencana.  

 

 

 

 

 

 

2.4  Penjaminan Mutu. 

 

Jelaskan pelaksanaan penjaminan mutu pada PS, yang mencakup ketersediaan 

dokumen. 

Unit Penjaminan Mutu telah ada di tingkat program studi, tingkat fakultas dan 

Universitas dan tetap mengacu pada Unit Penjaminan Mutu yang dibentuk oleh 

Universitas tersebut. Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pendidikan dan non 

kependidikan dalam program studi. 

Proses pendidikan di Prodi Bedah perlu secara rutin dan teratur dievaluasi sehingga 

bisa diketahui apakah arah pendidikan sudah sesuai dengan Kurikulum Nasional. 

Sistim pengawasan yang sering disebut sebagai Monitoring and Evaluation (Monev) 

sudah merupakan suatu keharusan untuk menjamin bahwa lulusan mempunyai 

kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter 

Spesialis yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dan Konsil 

Kedokteran Indonesia. Monev dapat dilakukan oleh pihak Internal (TKP-PPDS dan 

Fakultas) maupun eksternal (Kolegium dan KKI). Pada akhir Agustus 2016, Prodi 

Bedah FK-UNHAS telah dilakukan Monev oleh Tim dari Konsil Kedokteran Indonesia 

beserta dengan Ketua Kolegium Ilmu Bedah Indonesia. Prodi Bedah FK-UNHAS telah 
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membentuk Unit Penjamin Mutu, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 526/UN4.6/KP.25/2017 tentang pada 

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin Periode 2014 – 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5   Umpan Balik. 

 

Apakah program studi telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran 

berdasar umpan balik  dari dosen, peserta didik, alumni, dan pengguna lulusan 

mengenai harapan dan persepsi mereka?  Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan 

tindak lanjutnya. 

 

Umpan Balik dari Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

(1) (2) (3) 
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Dosen 

1. Laporan dosen 

tentang beberapa 

residen yang tidak 

melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab 

dengan baik 

 

2. Laporan dosen 

tentang residen yang 

melakukan 

pelanggaran berat 

1. Residen bersangkutan 

dipanggil oleh KPS / SPS 

untuk ditegur dan 

diberikan nasehat 

 

 

 

2. Residen terkait dipanggil 

untuk diklarifikasi kemu-

dian masalahnya dila-

porkan ke komisi etik 

untuk dibahas dan 

diberikan hukuman sesuai 

denganberatnya 

pelanggaran berdasarkan 

pada Pedoman dan Tata 

tertib untuk Residen 

Bedah 

 

Peserta didik 

1. Peserta didik 

melaporkan tidak 

ada ruang istirahat 

dan ruang belajar di 

Instalasi Rawat 

Darurat.RS Dr 

Wahidin 

Sudirohusodo 

 

2. Peserta didik 

melaporkan tentang 

minimnya peralatan 

dan fasilitas IRD 

dan kamar operasi  

di beberapa RS 

Mitra Kerja FK-

UNHAS. 

1. Ketua Prodi melakukan 

Koordinasi dengan pihak 

direksi RS Dr Wahidin 

sehingga residen bedah 

diberikan ruang istirahat 

dan ruang belajar di Lantai 

II IRD RS Dr Wahidin 

Sudirohusodo. 

 

2. Saat visitasi tahunan di RS 

Mitra kerja disam-paikan 

tentang laporan dari 

residen dan meminta pihak 

bersangkutan untuk 

meningkat-kan peralatan 

dan fasilitas IRD dan 

Kamar Operasi 
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Alumni 

 

 

 

 

 

 

1. Alumni menyatakan 

membutuhkan 

peningkatkan 

kemampuan 

dibidang kognitif 

dan psikomotor  

 

 

2. Alumni yang 

bertugas di RS 

diluar propinsi 

menyatakan 

membutuhkan  

tambahan dokter ahli 

bedah untuk 

mengembangkan RS 

tempat alumni 

bekerja 

1. Menyampaikan informasi 

kepada para Alumni 

tentang adanya simposium 

/ workshop atau pertemuan 

ilmiah yang diadakan di 

berbagai kota. 

 

2. Menyampaikan informasi 

kepada dokter ahli bedah 

yang baru lulus tentang 

kesempatan bekerja di RS 

tempat Alumni bedah 

UNHAS bekerja 

Pengguna lulusan 

1. RS Pendidikan 

Utama melaporkan 

adanya morbiditas 

yang dilakukan oleh 

peserta didik 

 

 

 

 

 

2. RS Jejaring 

menyatakan 

membutuhkan 

tambahan tenaga 

peserta didik untuk 

meningkatkan 

pelayanan bedah  

1. Memanggil residen yang 

bersangkutan untuk 

klarifikasi dan membuat 

laporan kronologis 

kejadian kemudian dikaji 

oleh tim prodi untuk 

menentukan apakah 

peserta didik melakukan 

morbiditas atau tidak. 

 

2. Mempertimbangkan untuk 

penambahan tenaga 

peserta didik di RS 

Jejaring sesuai dengan 

kondisi prodi dan 

kepentingan peningkatan 

kompetensi peserta didik. 

 

 

2.6  Keberlanjutan. 

 

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan program studi ini, khususnya 

dalam hal berikut: 
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a. Upaya untuk meningkatkan animo / minat calon mahasiswa 

b. Upaya peningkatan mutu manajemen. 

c. Upaya peningkatan mutu lulusan. 

d. Upaya untuk melaksanakan dan meningkatkan hasil kerjasama kemitraan 

(termasuk dengan rumah sakit umum, rumah sakit pendidikan,  sarana 

pelayanan kesehatan, dan industri). 

e. Upaya dan prestasi memperoleh pendanaan. 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Upaya peningkatan animo/minat mahasiswa. 

Suatu Prodi yang berhasil dapat dilihat dari jumlah peminat yang mendaftar 

untuk mengikuti pendidikan di Prodi tersebut. Dalam upaya untuk 

meningkatkan minat dokter umum untuk mendaftar sebagai peserta didik, 

Prodi Bedah FK-UNHAS telah berupaya untuk meyakinkan dokter dokter 

terutama alumni UNHAS bahwa pendidikan bedah di FK-UNHAS telah 

menghasilkan cukup banyak ahli bedah yang punya kompetensi tinggi. 

Diantaranya dengan mengadakan pameran Medical Expo Ilmu Bagian 

Bedah pada level mahasiswa maupun alumni.  Alumni Unhas telah tersebar 

diberbagai provinsi di Indonesia dan beberapa alumni telah berperan aktif 

dalam meningkatkan pendidikan bedah di Indonesia dan menduduki posisi 

yang cukup penting di organisasi profesi nasional. 

 

2.6.2 Upaya Peningkatan Mutu Manajemen. 

Mutu pendidikan suatu Program studi sangat ditentukan oleh adanya: 

Program dan sistim monitoring/evaluasi yang baik dan jelas, Staf dosen 

yang cukup, berkualitas dan berkomitmen tinggi dalam pendidikan, dan Staf 
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kependidikan yang mempunyai kualifikasi yang baik, motivasi yang tinggi 

dan menguasai Teknologi Informasi. 

 

2.6.2.1 Program dan sistim monitoring / evaluasi yang baik dan jelas 

Program studi secara umum harus mempunyai program kerja yang 

jelas dan harus selalu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui 

kendala kendala yang dihadapi saat program kerja diterapkan dalam 

proses pendidikan dan dilakukan perbaikan sesuai dengan temuan 

yang ada. 

Dalam upaya untuk mengimplementasikan Standar Kompetensi 

Dokter Spesialis Bedah yang telah dibuat oleh Konsil Kedokteran 

Indonesia dan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia serta melaksanakan 

Kurikulum Bedah Nasional, Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS 

telah menyusun Program Kerja Mingguan, Program Kerja Tahunan 

dan Program kerja masing masing divisi. 

Untuk menjamin bahwa semua proses pendidikan dalam program 

studi telah berjalan dengan baik maka KPS Prodi Bedah FK-UNHAS 

selalu melakukan koordinasi dengan semua unsur terkait untuk 

monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi peserta didik juga 

dilakukan masing masing divisi, semua temuan / kendala, 

perkembangan dan usulan untuk perbaikan sistem dibicarakan dalam 

rapat rutin mingguan  dan setiap tahun diadakan rapat koordinasi 

terpadu selama 2 hari di luar lingkup Rumah Sakit Pendidikan . 

 

2.6.2.2 Staf dosen yang cukup, berkualitas dan berkomitmen tinggi 

dalam pendidikan 

Untuk menghasilkan lulusan dokter bedah yang mempunyai 

kompetensi tinggi dan profesional maka prodi perlu ditunjang oleh 

jumlah tenaga dosen pendidik yang cukup, sesuai dengan ketentuan 

bahwa ratio dosen dan peserta didik tidak lebih dari 1 : 3.  Saat ini 
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Departemen Ilmu Bedah memiliki 46 staf dosen dengan jumlah 

residen 118 orang. Dengan demikian ration dosen dan peserta didik 

adalah 1 : 2. Selain jumlah dosen yang cukup, yang tidak kalah 

penting adalah kualitas dosen juga perlu baik dan selalu ditingkatkan 

sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran. Para staf dosen 

pendidik perlu dimotivasi untuk selalu mengembangkan diri dengan 

mengikuti sebanyak mungkin pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional 

dan internasional sebagai peserta, narasumber atau pembicara. Saat ini 

sudah cukup banyak staf dosen Prodi Bedah FK-UNHAS yang telah 

berperan aktif  dalam beberapa pertemuan ilmiah lokal, nasional dan 

international sebagai pembicara. Komitmen yang tinggi dari staf 

dosen pendidik Prodi Bedah FK-UNHAS dalam pendidikan terlihat 

dengan jelas dengan antusias yang tinggi staf                                 

dosen untuk mengambil peran sebagai instruktur ATLS dan kursus 

bedah dasar dan lanjut tingkat nasional. 

 

2.6.2.3 Staf kependidikan yang mempunyai kualifikasi yang baik, 

motivasi yang tinggi dan menguasai Teknologi Informasi 

Program studi selain perlu ditunjang oleh staf dosen yang cukup dan 

berkualitas juga perlu ditunjang oleh tenaga kependidikan yang cukup, 

bermotivasi tinggi dan menguasai teknologi informasi. Semua data 

dalam proses pendidikan perlu dikelola dengan baik dan profesional 

dengan memanfaatkan teknologi informasi oleh tenaga kependidikan 

sehingga bisa dievaluasi dan dianalisis untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Untuk itu diperlukan selalu meningkatkan kualitas tenaga 

kependidikan dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti 

kursus atau kuliah sesuai dengan kebutuhan Program studi. 

 

2.6.3 Upaya untuk peningkatan mutu lulusan 

Keberhasilan suatu program studi bisa dilihat dan diukur dari mutu 

lulusannya. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai mutu 
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pendidikan antara lain: tingkat kelulusan pertahun, rata-rata IPK peserta 

didik dibandingkan rata rata nasional. Untuk mencapai tingkat mutu lulusan 

yang baik maka harus dimulai dari monitoring dan evaluasi peserta didik 

sejak awal pendidikannya, secara berkala. Di Prodi Bedah FK-UNHAS 

untuk meningkatkan mutu lulusan, para peserta didik secara rutin setiap 

minggu di setiap divisi dilibatkan dalam bedside-teaching, diskusi kasus, 

journal/text book reading, bimbingan operasi, MiniCEX dan DOPS. Pada 

stase di setiap divisi peserta didik diberikan ujian masuk dan ujian keluar 

untuk evaluasi kemajuan dan kemampuan peserta didik . Peserta didik juga 

selalu diberikan motivasi untuk belajar, diikutkan dalam seminar / 

pertemuan ilmiah baik tingkat lokal maupun nasional, dan mengikuti kursus 

kursus bedah di tingkat nasional.  

 

 

2.6.4 Upaya untuk melaksanakan dan meningkatkan hasil kerjasama 

kemitraan(termasuk dengan rumah sakit pendidikan atau sarana 

pelayanan kesehatan). 

Suatu Prodi yang baik dan berkembang selalu memikirkan 

bagaimana peserta didiknya bisa memperoleh kesempatan seluasnya untuk 

meningkatkan kompetensi  dengan baik. Untuk itu para peserta didik 

memerlukan sejumlah Rumah Sakit sebagai tempat untuk memperoleh 

kesempatan mendapatkan berbagai variasi kasus bedah sehingga 

kompetensinya semakin meningkat. Atas dasar ini Prodi Bedah perlu 

melakukan kerja sama dengan beberapa rumah sakit diluar Rumah Sakit 

Pendidikan. Prodi Bedah Unhas, selama ini melalui FK-UNHAS telah 

menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit di dalam kota Makassar, 

dibeberapa kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan juga dengan rumah 

sakit di luar Provinsi Sulawesi Selatan khususnya didaerah terpencil. Dalam 

kota Makssar ada 6 rumah sakit yang bekerja sama sebagai Rumah Sakit 

afiliasi dan satelit yaitu: RS. Universitas Hasanuddin, RS Ibnu Sina, RS 

Stella Maris, RS Akademis, RS Hikmah, dan RS Islam Faisal.Beberapa 
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rumah sakit yang bekerja sama sebagai Rumah Sakit Mitra dengan FK-

UNHAS antara lain:   RS Sayang Rakyat ( SulSel ), RS Pare-Pare ( Sul-

Sel), RS Tadjuddin Chalid ( Sul-Sel ), RS Enrekang ( Sul-Sel ), RS. Majene 

(Sulbar), RS Bombana ( Sultra ), RS Donggala ( Sulut ),RS Alor ( NTT ), 

RS Bengkayang ( Kalbar ), RS Kutai Kartanegara ( Kaltim ), RS Pohuwatu 

( Prov. Gorontalo ), RS Sigi ( Sulteng ), RS Wakatobi (Sulteng) dan RS 

INCO ( Sul-Sel). 

 

 

 

 

 

2.6.5 Memotivasi peserta didik dan dosen untuk mengikuti hibah 

pengabdian dan penelitian baik di tingkat nasional dan internasional. 

Dalam rangka pelaksanaan tridarma perguuan tinggi utamanya 

dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat, maka rogram studi ilmu 

bedah memberikan informasi dan motivasi kepada peserta didik dan dosen 

untuk mengikuti hibah pengabdian dan penelitian di tingkat nasional dan 

internasional. 
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