
I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN: 
 

Komponen A : 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Strategi Pencapaiannya. 
 
 

Program studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Unhas merupakan salah satu program 

studi di dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan merupakan pusat 

pendidikan dokter Bedah yang pertama di Indonesia Timur. Program Pendidikan Dokter 

Spesialis Bedah Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin ( FK-UNHAS ) telah 

dimulai sejak tahun 1980, untuk mendidik dokter ahli bedah yang mempunyai kompetensi 

tinggi, Profesional dan Beretika sesuai standar kompetensi dokter spesialis Bedah yang 

dibuat oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, untuk 

memenuhi kebutuhan dokter bedah terutama di Indonesia Timur. Sampai saat ini Program 

Studi Bedah FK-UNHAS telah menghasilkan 350 ahli bedah yang telah tersebar di hampir 

seluruh wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. 

Program Studi Bedah FK-Unhas saat ini memiliki 45 staf dosen dengan berbagai 

kwalifikasi. Guru Besar : 6 orang, S3 : 9 orang, konsultan 30 orang. Dengan jumlah staf 

bedah yang cukup banyak ini maka diharapkan Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan bisa 

dicapai. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kelemahan kita untuk mencapai Visi, Misi 

dan Tujuan Pendidikan kita maka perlu diadakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT : Komponen A 

Strength (Kekuatan) 

1. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS telah memiliki pengalaman dalam proses 

pendidikan dokter spesialis bedah. 

2. Prodi mempunyai staf bedah yang cukup banyak. 

3. Prodi mempunyai 8 divisii dan masing masing divisii mempunyai staf yang 

mcukup. 

4. Prodi mempunyai Guru besar dan staf dengan kualifikasi S3 

5. Semua staf adalah konsultan 

Weakness (Kelemahan) 

1. Hanya sedikit staf bedah yang punya akses dengan lembaga pendidikan luar negeri 

2. Sebagian besar Guru Besar sudah purna bakti 



3. Sebagian besar tenaga dosen berasal dari Kemenkes. 
 
 

Opportunity (Kesempatan) 

1. Banyak rumah sakit masih kekurangan dokter bedah 

2. Banyak peminat yang mendaftar untuk menjadi peserta didik 

3. Banyak beasiswa yang disiapkan pemerintah untuk pendidikan dokter spesialis. 

Threat (Ancaman) 

1. Banyak dokter spesialis bedah dari senter lain telah mulai menempati Rumah Sakit 

di Indonesia Timur. 

2. Banyak staf dosen dari senter lain yang mengambil program S3 baik dalam negeri 

maupun di luar negeri. 

3. Adanya kesepakatan antara negara ASEAN menyebabkan dokter asing akan 

semakin mudah dan banyak yang bekerja di Indonesia. 
 
 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 
1. Program Studi Ilmu Bedah FK- 

UNHAS telah memiliki 
pengalaman dalam proses 
pendidikan dokter spesialis bedah. 

2. Prodi mempunyai staf bedah yang 
cukup banyak. 

3. Prodi mempunyai 8 divisii dan 
masing masing divisii mempunyai 
staf yang cukup. 

4. Prodi mempunyai Guru besar dan 
staf dengan kualifikasi S3 

5. Semua staf adalah konsultan 

1. Hanya sedikit staf bedah yang punya 
akses dengan lembaga pendidikan luar 
negeri 

2. Sebagian besar Guru Besar sudah purna 
bakti 

3. Sebagian besar tenaga dosen berasal 
dari Kemenkes. 

4. Jumlah penelitian yang melibatkan 
peserta didik masih kurang. 

5. Publikasi nasional maupun 
internasional masih kurang 

Opportunity (Kesempatan) Threat (Ancaman) 

1. Banyak rumah sakit masih 
kekurangan dokter bedah 

2. Banyak peminat yang mendaftar 
untuk menjadi peserta didik 

3. Banyak beasiswa yang disiapkan 
pemerintah untuk pendidikan 
dokter spesialis dan program S3 

4. Universitas Hasanuddin sudah 
merupakan Badan Layanan Umum 

1. Banyak dokter spesialis bedah dari 
senter lain telah mulai menempati 
Rumah Sakit di Indonesia Timur. 

2. Banyak staf dosen dari senter lain yang 
mengambil program S3 baik dalam 
negeri maupun di luar negeri. 

3. Adanya kesepakatan antara negara 
ASEAN menyebabkan dokter asing 
akan semakin mudah dan banyak yang 
bekerja di Indonesia. 



 
 

Strategi untuk pemecahan Masalah, perbaikan dan pengembangan 
 

1. Strategi SO (Strength (Kekuatan) - Opportunity (Kesempatan) ) 

Strategi SO adalah : menggunakan Strength (Kekuatan) untuk memanfaatkan 

Opportunity (Kesempatan). Strategi yang bisa digunakan adalah sebagai berikut: 

A. Melakukan promosi tentang Program Studi Bedah dengan memberikan 

gambaran tentang proses pendidkan, jumlah dan kwalifikasi staf bedah 

serta kompetensi yang bisa dicapai untuk semua dokter yang bekerja di 

daerah terutama Indonesia timur. 

B. Meningkatkann jumlah penerimaan peserta didik terutama yang utusan 

daerah dan penerima beasiswa 

C. Mendorong staf bedah untuk berperan aktif pada pertemuan ilmiah 

nasional maupun internasional 

D. Mendorong staf bedah untuk mengambil program S3 dan Meningkatkann 

ilmu di senter pendidikan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

 
 

2. Strategi WO (Weakness (Kelemahan) - Opportunity (Kesempatan) 

Strategi WO adalah : memanfaatkan Opportunity (Kesempatan) untuk mengatasi 

kelemahan dengan melakukan hal sebagai berikut : 

A. Mendorong staf bedah untuk memanfaatkan dana penelitian yang cukup 

besar yang disipkan oleh Universitas / pemerintah untuk Meningkatkann 

jumlah penelitian yang bermutu. 

B. Meningkatkann penelitian staf bedah yang melibatkan peserta didik 

sehingga mutu pendidikan peserta didik meningkat 

C. Mendorong staf bedah untuk Meningkatkann mempublikasikan semua 

hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional. 

D. Memotivasi staf bedah untuk Meningkatkann aktifitas akademik untuk 

Meningkatkann jenjang akademik 

E. Memotivasi staf yang sudah S3 untuk mencapai jenjang guru besar. 
 
 

3. Strategi ST (Strength (Kekuatan) - Threat (Ancaman) ) 

Strategi ST adalah memanfaatkan Strength (Kekuatan) untuk mengurangi Threat 

(Ancaman). Hal ini bisa dilakukan dengan : 



A. Meningkat jumlah lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi dan tepat 

waktu 

B. Mendorong lulusan prodi bedah untuk menempati Rumah sakit di 

wilayah Indonesia Timur 

C. Mendorong staf bedah untuk mencari beasiswa untuk melanjutkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar 

negeri 

 
4. Strategi WT (Weakness (Kelemahan) - Threat (Ancaman) ) 

Strategi WT adalah mengurangi kelemahan ( Weakness ) dengan mengatasi 

Ancaman (Threat). Yang perlu dilakukan adalah : 

A. Meningkatkann jumlah staf yang berkualifikasi Guru Besar dan S3 

B. Memperbanyak penelitian staf bedah yang bekerja sama dengan pusat 

penelitian di luar prodi 

C. Meningkatkann jumlah publikasi nasional dan internasional 

D. Bekerja sama dengan senter pendidikan diluar negeri untuk memberikan 

kesempatan staf bedah melanjutkan pendidikan di luar negeri 
 
 
 

Internal 
 

Ekternal 

 

Strength (Kekuatan) 
 

Weakness (Kelemahan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 

(Kesempatan) 

1. Melakukan promosi Prodi Bedah 

pada dokter yang bekerja di 

daerah 

2. Menerima peserta didik lebih 

banyak, terutama utusan daerah 

dan pene-rima beasiswa 

3. Mendorong staf bedah untuk 

berperan aktif pada pertemuan 

ilmiah nasional maupun 

internasional 

4. Mendorong staf bedah untuk me- 

ngambil program S3 dan 

meningkat-kan ilmu di senter 

pendidikan lain baik di dalam 

1. Mendorong staf bedah untuk 

Meningkatkann jumlah 

penelitian 

2. Meningkatkann penelitian 

staf bedah yang melibatkan 

peserta didik 

3. Mendorong staf bedah untuk 

Meningkatkann publikasi di 

tingkat nasional maupun 

internasional. 

4. Memotivasi staf bedah untuk 

Meningkatkann jenjang 

akademik 

5. Memotivasi staf yang sudah 



 negeri maupun luar negeri. S3 untuk mencapai jenjang 

guru besar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Threat 

(Ancaman) 

1. Meningkat jumlah lulusan tepat 

waktu dan berkompetensi tinggi 

2. Mendorong lulusan prodi bedah 

untuk menempati Rumah sakit di 

wilayah Indonesia Timur 

3. Mendorong staf bedah untuk 

mencari beasiswa untuk 

melanjutkan pendidikan pada 

jenjang yang lebih tinggi baik di 

dalam maupun di luar negeri 

1. Meningkatkann jumlah staf 

yang berkualifikasi Guru 

Besar dan S3 

2. Memperbanyak penelitian 

staf bedah yang bekerja 

sama dengan pusat 

penelitian di luar prodi 

3. Meningkatkann jumlah 

publikasi nasional dan 

internasional 

4. Bekerja sama dengan senter 

pendidikan diluar negeri 

untuk memberikan 

kesempatan staf bedah 

melanjutkan pendidikan di 

luar negeri 



 


