
Komponen D : Sumber Daya Manusia. 
 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin 

(FK-UNHAS) telah dimulai sejak tahun 1980. Saat ini mempunyai tenaga dosen yang 

cukup banyak yaitu 45 orang. Tenaga dosen yang telah bertugas > 10 th sebanyak 22 

orang, 5 – 10 tahun : 10 orang dan yang kurang dari 5 tahun sebanyak : 15 orang. 

Dari 45 orang tenaga dosen, yang berstatus tenaga Kemendikbud 16 0rang dan Kemenkes 

29 orang. Guru Besar ada 5 orang (3 sudah purna bakti) dan yang berstatus konsultan ada 

37 orang. 

Beberapa tenaga dosen berperan aktif dalam organisasi profesi tingkat nasional dan turut 

berkontribusi 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 Ikatan Laparoskopi Indonesia. 

Analisis SWOT : Komponen D 

Strength (Kekuatan) 

1. Mempunyai divisii bedah yang lengkap dan jumlah dosen yang cukup di 

setiap divisii 

2. Sebagian besar dosen berkualifikasi konsultan 

3. Jumlah dosen dengan kualifikasi penilai cukup banyak. 

4. Rasio pendidik dan peserta didik cukup baik. 

5. Minat tenaga dosen untuk mengikuti pendidkan S3 cukup besar 

6. Banyak staf bedah menjadi pembicara diberbagai pertemuan ilmiah 

tingkat nasioanal dan beberapa di tingkat internasional. 

 
 

Weakness (Kelemahan) 

1. Sebagian besar tenaga dosen adalah tenaga kemenkes 

2. Hanya sebagian kecil dosen yang mempunyai sertifikasi dosen 

3. Jumlah Guru Besar masih sangat kurang 

4. Sebagian dosen kemenkes tidak mempunyai NIDK. 

5. Publikasi ilmiah masih sangat kurang, baik nasional maupun 

internasional. 



6. Jumlah penelitian yang melibatkan peserta didik masih kurang. 
 
 

Opportunity (Kesempatan) 

1. Ada kebijakan yang mensetarakan antara staf bedah yang berasal dari 

Kemendikbud dan Kemenkes 

2. Semakin terbukanya peluang staf bedah kemenkes untuk mendapatkan 

NIDK dan menduduki jabatan akademik di tingkat fakultas. 

3. Biaya penelitian semakin banyak dan mudah diperoleh. 

4. Universitas Hasanuddin telah menjadi Badan Layanan Umum sehingga 

anggaran pendidikan bisa semakin mudah diperoleh dan dimanfaatkan 

 
Threat (Ancaman) 

1. Prodi Bedah di senter pendidikan lain sangat aktif dalam melakukan 

penelitian. 

2. Prodi Bedah di senter pendidikan lain banyak melakukan publikasi di 

tingkat nasional maupun internasional. 
 
 
 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Mempunyai divisii bedah yang 

lengkap dan jumlah dosen yang 

cukup di setiap divisii 

2. Sebagian besar dosen 

berkualifikasi konsultan 

3. Jumlah dosen dengan kualifikasi 

penilai cukup banyak. 

4. Rasio pendidik dan peserta didik 

cukup baik. 

5. Minat tenaga dosen untuk 

mengikuti pendidkan S3 cukup 

besar 

6. Banyak staf bedah menjadi 

pembicara diberbagai pertemuan 

ilmiah tingkat nasioanal dan 

beberapa di tingkat internasional. 

1. Sebagian besar tenaga dosen adalah 

tenaga kemenkes 

2. Hanya sebagian kecil dosen yang 

mempunyai sertifikasi dosen 

3. Jumlah Guru Besar masih sangat kurang 

4. Sebagian dosen kemenkes tidak 

mempunyai NIDK. 

5. Publikasi ilmiah masih sangat kurang, 

baik nasional maupun internasional 

6. Jumlah penelitian yang melibatkan 

peserta didik masih kurang. 



Opportunity (Kesempatan) Threat (Ancaman) 

1. Ada kebijakan yang mensetarakan 

antara staf bedah yang berasal dari 

Kemendikbud dan Kemenkes 

2. Semakin terbukanya peluang staf 

bedah kemenkes untuk 

mendapatkan NIDK dan 

menduduki jabatan akademik di 

tingkat fakultas. 

3. Biaya penelitian semakin banyak 

dan mudah diperoleh. 

4. Universitas Hasanuddin telah 

menjadi Badan Layanan Umum 

sehingga anggaran pendidikan bisa 

semakin mudah diperoleh dan 

dimanfaatkan 

5. Universitas Hasanuddin memiliki 

pusat penelitian yang canggih 

1. Prodi Bedah di senter pendidikan lain 

sangat aktif dalam melakukan penelitian. 

2. Prodi Bedah di senter pendidikan lain 

banyak melakukan publikasi di tingkat 

nasional maupun internasional. 

 
 

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. Mendorong staf dosen yang muda untuk melanjutkan pendidikan di 

subspesialis dan program S3 

B. Mendorong staf dosen untuk menulis buku. 

C. Mendorong staf dosen bedah untuk lebih aktif dalam pertemuan ilmiah baik 

di tingkat nasional atau internasional. 

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

 
A. Mendorong semua staf dosen kemenkes untuk berusaha mendapatkan NIDK 

dan mengikuti sertifikasi dosen 

B. Mengusulkan staf dosen yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat 

sebagai Guru Besar. 



C. Melakukan pelatihan / seminar metode penelitian untuk seluruh staf dosen 
 

D. Mendorong staf dosen untuk melakukan penelitian yang melibatkan peserta 

didik dan penelitian multi senter. 

E. Mendorong staf dosen muda untuk melakukan publikasi hasil penelitian di 

tingkat nasional dan internasional. 

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

 
A. Mengundang pakar dalam penelitian untuk membantu staf dosen bedah 

untuk melakukan penelitian 
B. Mengikut sertakan staf dosen bedah pada penelitian yang dilakukan oleh 

pusat penelitian di tingkat fakultas. 
C. Memanfaatkan fasilitas penelitian pada pusat penelitian FK-UNHAS. 

 
 

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

A. Menjalin kerja sama penelitian dengan program studi lain atau senter 
pendidikan lain. 

B. Semua hasil penelitian peserta didik yang baik dan memenuhi syarat 
dipublikasikan di majalah nasional maupun internasional 

 
 
 

Internal 
 

Ekternal 

 
Strength (Kekuatan) 

 
Weakness (Kelemahan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opportunity 

(Kesempatan) 

A. Mendorong staf dosen yang 

muda untuk melanjutkan 

pendidi-kan di subspesialis 

dan program S3 

B. Mendorong staf dosen untuk 

menulis buku. 

C. Mendorong staf dosen bedah 

untuk lebih aktif dalam 

pertemuan il-miah baik di 

tingkat nasional atau interna- 

sional. 

A. Mendorong semua staf 

dosen kemenkes untuk ber- 

usaha mendapatkan NIDK 

dan mengikuti sertifikasi 

dosen 

B. Mengusulkan staf dosen 

yang sudah memenuhi sya- 

rat untuk diangkat sebagai 

Guru Besar. 

C. Melakukan pelatihan / semi-

nar metode penelitian untuk 

seluruh staf dosen 

D. Mendorong staf dosen 

untuk melakukan penelitian 



  yang melibatkan peserta 

didik dan penelitian multi 

senter. 

E. Mendorong  staf  dosen muda 

untuk melakukan publikasi 

hasil penelitian di tingkat 

nasional dan 

internasional 

 
 
 
 
 
 
 

Threat 

(Ancaman) 

A. Mengundang pakar dalam 

penelitian untuk membantu 

staf dosen bedah untuk 

melaku-kan penelitian 

B. Mengikut sertakan staf dosen 

bedah pada penelitian yang 

dilaku-kan oleh pusat peneli-

tian di tingkat fakultas. 

C. Memanfaatkan fasilitas 

penelitian pada pusat 

penelitian FK-UNHAS. 

A. Menjalin kerja sama peneli- 

tian dengan program studi 

lain atau senter pendidikan 

lain. 

B. Semua hasil penelitian pe- 

serta didik yang baik dan 

memenuhi syarat dipublika- 

sikan di majalah nasional 

maupun internasional 



Komponen E : Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik. 
 

Struktur Kurikulum pendidikan di Program studi Ilmu bedah mengikuti Kurikulum yang 

telah disusun oleh Kolegium Bedah Indonesia pada tahun 2006 kemudian Silabus dan 

Kurikulum Nasional diperbaharui pada tahun 2015. Dalam Kurikulum Nasional 2015 

telah ditetapkan masa studi 8 semester dan beban studi 144 SKS. 

Pada Tahap Pra-Bedah Dasar setiap peserta didik diwajibkan mengikuti perkuliahan Mata 

kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Dasar Khusus (MKDK) yang 

diselenggarakan oleh TKP-PPDS selama 5 bulan. Selama pendidikan para peserta didik 

diberikan tugas khusus untuk membuat 3 makalah ilmiah dan 1 penelitian sebagai karya 

akhir. Ke 3 makalah wajib tersebut adalah: Makalah I (Tinjauan Pustaka), Makalah II 

(Laporan Kasus) dan Makalah III (Evaluasi Kasus Bedah); semua karya Ilmiah ini 

dipresentasikan didepan senior bedah dan peserta didik. 

Selama pendidikan, peserta didik juga diikutkan dalam stase pada 8 divisii Departemen 

Ilmu Bedah FK-UNHAS yaitu: divisii bedah Digestif, divisii Bedah Onkologi, divisii 

Bedah Plastik, divisii Bedah anak, divisii Bedah Urologi, divisii Bedah Thorax-Kardio- 

Vaskuler dan divisii Bedah Ortopedi dengan durasi sesuai dengan yang telah ditentukan 

dalam Kurikulum Nasional. Setiap mengawali stase di divisii para peserta didik diberikan 

pre test sebagai evaluasi awal kemudian dalam stase para peserta didik diberikan 

bimbingan dalam hal Kognitif, psikomotor dan afektif untuk mencapai Kompetensi 

Umum, Kompetensi Dasar Ilmu Bedah dan Kompetensi Lanjut Ilmu Bedah yang harus 

dimiliki oleh seorang calon ahli bedah. 

 
Analisis SWOT : Komponen E 

Strength (Kekuatan) 

1. Kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah telah disusun dan selalu 

dilakukan revisi sesuai kebutuhan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia. 

2. Staf dosen cukup banyak dan dari berbagai disiplin ilmu bedah. 

3. Kasus bedah cukup banyak dan bervariasi 

4. Sarana dan prasarana untuk proses pendidikan cukup memadai 

5. Masing masing divisii telah mempunyai rencana kerja yang jelas dan 

teratur serta sistim evaluasi saat mulai stase dan setelah selesai stase. 

6. Kursus wajib bedah dasar dan lanjut telah terjadwal secara teratur oleh 

KIBI. 

7. Ujian nasional dilakukan secara terpadu oleh KIBI. 



Weakness (Kelemahan) 

1. Banyak residen yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu sehingga 

masa pendidikan menjadi lama 

2. Tidak semua residen stase di divisii lulus pada pre dan post test sehingga 

harus mengulang stase. 

3. Kursus wajib selalu diadakan di luar kota Makassar 

4. Biaya kursus, akomodasi dan transportasi cukup mahal. 
 
 

Opportunity (Kesempatan) 

1. Pada kursus wajib, peserta didik dibimbing dan dilatih baik knowledge 

maupun psikomotor oleh pembimbing atau pakar dibidangnya  yang dipilih 

oleh KIBI 

2. Tingkat knowledge dan psikomotor lebih merata diantara peserta didik 

dari berbagai senter pendidikan. 

3. Peserta didik dapat mengenal dan bersosialisasi dengan peserta didik dari 

senter pendidikan lain. 

Threat (Ancaman) 

1. Peserta didik Prodi Bedah disenter lain banyak yang bisa menyelesaikan 

pendidikan tepat waktu. 

2. Rata rata IPK peserta didik di semter pendidikan lain lebih tinggi 
 
 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Kurikulum pendidikan dokter 

spesialis bedah telah disusun dan 

selalu dilakukan revisi sesuai 

kebutuhan oleh Kolegium Ilmu 

Bedah Indonesia. 

2. Staf dosen cukup banyak dan dari 

berbagai disiplin ilmu bedah. 

3. Kasus bedah cukup banyak dan 

bervariasi 

4. Sarana dan prasarana untuk proses 

pendidikan cukup memadai 

5. Masing masing divisii telah 

mempunyai rencana kerja yang jelas 

1. Banyak residen yang tidak 

menyelesaikan tugas tepat waktu 

sehingga masa pendidikan menjadi 

lama 

2. Tidak semua residen stase di divisii 

lulus pada pre dan post test sehingga 

harus mengulang stase. 

3. Kursus wajib selalu diadakan di luar 

kota Makassar 

4. Biaya kursus, akomodasi dan 

transportasi cukup mahal. 



dan teratur serta sistim evaluasi saat 

mulai stase dan setelah selesai stase. 

6. Kursus wajib bedah dasar dan lanjut 

telah terjadwal secara teratur oleh 

KIBI. 

7. Ujian nasional dilakukan secara 

terpadu oleh KIBI. 

 

Opportunity (Kesempatan) Threat (Ancaman) 

1. Pada kursus wajib, peserta didik 

dibimbing dan dilatih baik 

knowledge maupun psikomotor oleh 

pembimbing atau pakar dibidangnya 

yang dipilih oleh KIBI 

2. Tingkat knowledge dan psikomotor 

lebih merata diantara peserta didik 

dari berbagai senter pendidikan. 

3. Peserta didik dapat mengenal dan 

bersosialisasi dengan peserta didik 

dari senter pendidikan lain. 

 
 
1. Peserta didik Prodi Bedah disenter 

lain banyak yang bisa 

menyelesaikan pendidikan tepat 

waktu. 

2. Rata rata IPK peserta didik di semter 

pendidikan lain lebih tinggi 

 
 

Strategi untuk pemecahan Masalah, perbaikan dan pengembangan 

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

A. Mendorong staf dosen untuk berperan aktif di kursus wajib bedah sebagai 

instruktur 

B. Mendorong semua staf dosen yang masih muda untuk mengikuti Training of 

Trainee 

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

A. Menghimbau para dosen untuk memacu dan memotivasi peserta didik untuk 

menyelesaikan tugas secara tepat waktu. 

B. Memberikan bimbing dan kesempatan untuk memperbaiki hasil pre dan post 

test saat stase di divisii sehingga diharapkan semua peserta didik bisa 

menyelesaikan stase tanpa mengulang. 

C. Megusahakan beberapa kursus bisa diselenggarakan di Makassar 

D. Mengupayakan semua peserta didik bisa mendapat beasiswa 



E. Mengupayakan bantuan dana dari fakultas. 
 

3. Strategi ST (Strength (Kekuatan) - Threat (Ancaman)) 
A. Mengaktifkan peranan dan fungsi penasehat akademik terhadap anak 

bimbingannya. 

B. Meningkatkan jumlah kuliah staf dosen untuk peserta didik 

C. Melakukan sistim monitoring dan evaluasi yang terencana untuk semua 

proses pendidikan di setiap divisii 

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

A. Mengevaluasi mutu peserta didik dengan melakukan ujian lokal untuk semua 
peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional. 

B. Memberikan bimbingan khusus untuk peserta didik yang akan menghadapi 
ujian nasional. 

C. Melakukan rapat evaluasi dengan seluruh staf dosen untuk membicarakan 
semua masalah yang berkaitan dengan pendidikan 

 
 
 

Internal 
 

Ekternal 

 
Strength (Kekuatan) 

 
Weakness (Kelemahan) 

 
 
 
 
 
 

Opportunity 

(Kesempatan) 

A. Mendorong staf dosen 

untuk berperan aktif di 

kursus wajib bedah 

sebagai instruktur 

B. Mendorong semua staf 

dosen yang masih muda 

untuk mengikuti 

Training of Tariner 

A. Megusahakan 

beberapa kursus bisa 

diselengga-rakan di 

Makassar 

B. Mengupayakan 

semua peserta didik 

bisa menda-pat 

beasiswa 

C. Mengupayakan 

bantuan dana dari 

fakultas. 

 
 
 

Threat (Ancaman) 

A. Mengaktifkan peranan 

dan fungsi penasehat 

akademik terhadap anak 

bimbingannya. 

B. Meningkatkan jumlah 

kuliah staf dosen untuk 

A. Mengevaluasi mutu 

peser-ta didik dengan 

melakukan ujian lokal 

untuk semua peserta 

didik yang 

akan  mengikuti ujian 



 peserta didik. 

C. Melakukan sistim 

monitoring dan evaluasi 

yang terencana untuk 

semua proses pendidikan 

di setiap divisii 

nasional. 

B. Memberikan 

bimbingan khusus 

untuk peserta  didik 

yang    akan 

menghadapi ujian 

nasional. 

C. Melakukan rapat 

evaluasi dengan 

seluruh staf dosen 

untuk membicarakan 

se-mua masalah yang 

berkai-tan dengan 

pendidikan 



 


