
STANDAR 1 
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 

 
1.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian. 
1.1.1 Jelaskan Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Program 

Studi, Serta Pihak-Pihak Yang Dilibatkan. 
 
Program studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

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 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. 

Institusi Program Dokter Spesialis Bedah Umum mengadakan rapat kerja 
pada tanggal 11-12 Maret 2017 di Ruang Pertemuan Bagian Bedah Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin yang dihadiri oleh seluruh staff dan 
stakeholder. 

Pembahasan/penyusunan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran program 
studi dibahas secara khusus pada sidang komisi yang selanjutnya ditetapkan 
pada sidang pleno seluruh divisi pada akhir rapat kerja Institusi Program Dokter 
Spesialis Bedah Umum Universitas Hasanuddin. 

Hasil rapat kerja yang salah satunya menghasilkan konsep visi, misi, tujuan 
dan sasaran program studi selanjutnya diusulkan ke fakultas kedokteran untuk 
ditetapkan melalui surat keputusan dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin tanggal 27 Juli 2011, kemudian direvisi kembali pada tanggal 31 
Maret 2012 

Visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi Ilmu Bedah Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin berpedoman pada visi, misi, tujuan, 
sasaran dan strategi yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas Hasanuddin 
serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Analisis Strength Weakness Opportunities And Threats (SWOT): 
 
Strength/Kekuatan 
• Dukungan dari divisi dan staf yang kuat 
• Semangat dan motivasi seluruh staf untuk kemajuan Departemen Ilmu 

Bedah 
• Kerjasama sumber daya manusia dengan pusat pendidikan lain yang 

bertaraf internasional untuk mewujudkan visi dan misi 
• Publikasi ilmu pengetahuan dalam bentuk penelitian karya ilmiah dan jurnal 

 
 



• Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang terakreditasi A 
• Kredibilitas dan kepercayaan terhadap Ilmu Bagian Bedah Fakultas 

Kedokteran Universitas Hasanuddin yang baik  
• Memiliki Rumah Sakit Pendidikan yang terus berkembang, terakreditasi A 

dan tersertifikasi Joint Commission International sebagai rumah sakit 
pelayanan dan pendidikan 

• Jumlah dosen berkualifikasi subspesialisasi, bergelar Doktor (S3) dan Guru 
Besar  

• Peran serta aktif Ikatan Alumni Ilmu Bedah terhadap kegiatan pendidikan 
• Jumlah alumni yang terus bertambah dan tersebar hingga daerah terpencil 
• Rasio staf dan jumlah peserta didik PPDS I yang cukup 
Weakness/Kelemahan 
• Beban kerja staf pengajar yang tinggi 
• Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah 
• Kualitas, kuantitas dan publikasi penelitan yang masih kurang 
• Fasilitas pendidikan laboratorium basah belum ada 
• Kurangnya alokasi anggaran untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat 
Opportunities/Peluang 
• Tingginya minat dokter umum yang ingin melanjutkan pendidikan spesialis 

bedah 
• Tingginya kebutuhan dokter spesialis bedah di daerah-daerah 
• Tingginya minat kerja sama di bidang pelayanan dan pendidikan dari rumah 

sakit lainnya 
• Peluang kerjasama internasional di bidang pendidikan dan penelitian 
• Perubahan status universitas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan 

Hukum (PTN-BH) 
Threats/Ancaman 
• Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang semakin 

tinggi 
• Tuntutan Hak Asasi Manusia dan aspek legal praktik kedokteran 
• Perkembangan informasi dan teknologi kedokteran yang terus berkembang 
• Persaingan lulusan spesialis bedah di era globalisasi 
• Komersialisasi pendidikan 
• Masalah kesehatan saat ini yaitu penyakit yang kompleks, pembiayaan 

kesehatan dan tidak meratanya fasilitas kesehatan 
 

 
Visi Program Studi 
 
“Menjadi Pusat Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Bedah Yang 
Profesional, Beretika Dan Berwawasan Maritim dan Global Di Tahun 2022”. 
Visi ini merupakan penjabaran dari visi Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin : “Berwawasan Internasional, Berjiwa Maritim, Berorientasi 
Masyarakat”. 
 



 
 
 
 

Misi Program Studi : 
 

1. Meningkatkan profesionalisme spesialis bedah yang memiliki etika dan 
kualitas yang tinggi 

2. Meningkatkan keilmuan dokter spesialis ilmu bedah berdasarkan kemajuan 
teknologi, penelitian dan informasi yang aktual  

3. Berperan serta dan berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kesehatan  

4. Menjadi pusat pendidikan dokter spesialis bedah di Indonesia Timur 
 
Misi ini merupakan penjabaran dari misi Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin yaitu : menyelenggarakan pendidikan dan penelitian berkualitas 
internasional dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera, 
menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 
dan efektif, menghasilkan inovasi dalam bidang kesehatan. 
 

 
Tujuan Program Studi 
 
Tujuan pendidikan Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin, yaitu: 
1. Mencetak dokter spesialis bedah yang unggul dan kompetitif 
2. Menghasilkan produk penelitian yang diakui dan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu bedah di Indonesia 
3. Memberikan pelayanan bedah sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

fasilitas rumah sakit berdasarkan patient safety 
4. Mempunyai dan mengembangkan sumber daya manusia yang diakui di 

tingkat internasional 
 

Tujuan pendidikan Program Studi Ilmu Bedah ini juga merupakan penjabaran 
dari tujuan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yaitu : 
1. Menghasilkan lulusan Fakultas Kedokteran yang profesional dan unggul di 

bidang keterampilan medis. 
2. Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan berkualitas internasional. 
3. Mengembangkan dharma pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

hasil penelitian kesehatan untuk meningkatkan kontribusi institusi terhadap 
pembangunan kesehatan masyarakat. 

4. Terselenggaranya manajemen yang efektif dan efisien. 
5. Melakukan penguatan dalam mengembangkan inovasi di bidang teknologi 

kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat. 



 
 

1.1.2. Sasaran Yang Merupakan Target Terukur, Strategi Pencapaian Dan 
Kemampuan Pelaksanaan 

Sasaran Program Studi  
Untuk mewujudkan visi dan misi PPDS Bedah, Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin yang telah ditetapkan, dirumuskan sasaran capaian yang merupakan 
tahapan pengembangan, yaitu: 
a. Sasaran Tahap I (2016 – 2017)  

Kontribusi PPDS Bedah, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
terhadap pencapaian Akselerasi Otonomi dan Kemandirian UNHAS. 
Pada tahap ini, PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
memprioritaskan program yang mengarah pada pengembangan sistem tata 
kelola menuju terwujudnya good governance (penyelenggaran tata kelola 
PPDS Bedah berbasis kepada konsep akuntabilitas, kredibilitas, transparansi, 
bertanggung jawab dan adil) dan PPDS ilmu Bedah FK UNHAS dipersiapkan 
untuk mampu dan terampil dalam penanganan kasus bedah traumatologi dan 
bedah akut dengan mengedepankan attitude, skill dan knowledge dalam rangka 
mendukung peningkatan otonomi dan kemandirian Universitas Hasanuddin  
dan penyelenggaraan Tridharma menuju universitas bereputasi internasional.  

b. Sasaran Tahap II (2017 – 2018) 
Kontribusi PPDS Bedah, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
terhadap pencapaian Akselerasi Reputasi nasional UNHAS. 
Pada tahap ini, PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
memprioritaskan program yang mengarah pada pengembangan tata kelola 
manajerialnya yang berkualitas internasional; penyelenggaraan pendidikan 
tinggi melalui penerapan e-learning pada program studi Ilmu Bedah dengan 
reputasi nasional dan internasional di bidang traumatologi dan bedah akut; dan 
pengembangkan riset klinik. 

c. Sasaran Tahap III (2018 – 2019): 
Kontribusi PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin terhadap 
pencapaian Keunggulan UNHAS di Asia Pasifik. 
Mewujudkan Prodi Ilmu Bedah yang memiliki keunggulan pendidikan melalui 
penerapan e-learning, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan keunggulan 
SDM dibidang traumatologi dan bedah akut di tingkat Asia Pasifik. Mewujudkan 
Prodi Ilmu Bedah sebagai salah satu sentra pengembangan IPTEK Kedokteran 
dibidang traumatologi dan bedah akut di Asia Pasifik. 

d. Sasaran Tahap IV (2019 – 2020) 
Kontribusi PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin terhadap 
pencapaian Keunggulan UNHAS di internasional. 
Menyelenggarakan program pendidikan Ilmu Bedah dan kesehatan termasuk 
penerapan e-learning pada kelas internasional. Mewujudkan Ilmu Bedah 
sebagai salah satu sentra pengembangan IPTEK Kedokteran dibidang 
traumatologi dan bedah akut di tingkat internasional. 

 
  
  



	
LAM-PTKes:	Koreksi	Standar	1	LAMPTKES			28-11-2017.docxBedah	2015	
	

	

 
Sasaran Renstra PPDS Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin 

 
1. Tahap I (2016 - 2017) :  

Sasaran ini menitikberatkan pada kontribusi PPDS Bedah Fakultas Kedokteran 
Universitas Hasanuddin terhadap pencapaian akselerasi sistem otonomi dan 
kemandirian UNHAS yang disertai dengan inisiasi pengembangan jaringan 
kerjasama kampus di luar RS Pendidikan baik dalam maupun di luar negeri, 
dengan indikator capaian sebagai berikut. 
a. Produk lulusan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

tepat waktu ≥ 50% 
b. Rerata IPK lulusan PPDS Bedah FK UNHAS > 2.75 
c. First taker produk lulusan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin lulus ujian BOARD > 70% 
d. Lulusan yang langsung bekerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus 75% 
e. Peningkatan angka partisipasi riset civitas akademika hingga 50% 
f. Rasio dosen dan mahasiswa 1:3 
g. Persentase dosen meneliti/tiap tahun 25 (%) 
h. Jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi nasional da 

internasional 3 publikasi/tahun. 
i. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi dokter Sp-2 > 50% 
j. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S3 25% 
k. Persentase dosen bersertifikat pendidik 30% 
l. Program studi PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

dapat meraih terakreditasi unggul (A ) 
m. Penghargaan Nasional dan Internasional bidang penalaran/minat/bakat 

mahasiswa peserta pendidikan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin 1 orang/ tahun 

n. Memiliki kerja sama dalam negeri 15 buah 
o. Memiliki kerja sama luar negeri 2 buah 
p. Jumlah peserta didik yang melakukan pengabdian masyarakat 25% 
q. Persentase Divisi yang menerapkan penjaminan mutu 0% 
r. Jumlah kegiatan seminar dan workshop 3 kali 
s. Jumlah pengabdian masyarakat 3 kali 

 
2. Sasaran Tahap II (2017 - 2018) :  

Menitik beratkan pada kontribusi PPDS Bedah FK UNHAS terhadap akselerasi 
dalam pencapaian reputasi internasional UNHAS, dengan indikator capaian: 
a. Produk lulusan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

tepat waktu ≥ 60% 
b. Rerata IPK lulusan PPDS Bedah FK UNHAS > 3.0 
c. First taker produk lulusan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin lulus ujian BOARD 80 % 
d. Lulusan yang langsung bekerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus 80%. 
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e. Peningkatan angka partisipasi riset civitas akademika hingga mencapai 55%.  
f. Rasio dosen dan mahasiswa 1:3 
g. Persentase dosen meneliti/tiap tahun 30 (%) 
h. Jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan 

internasional 5 publikasi/tahun. 
i. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi dokter Sp-2 55% 
j. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S3 32% 
k. Persentase dosen bersertifikat pendidik 75% 
l. Program studi PPDS Bedah FK-UNHAS dapat meraih terakreditasi unggul 

(A) 
m. Penghargaan Nasional dan Internasional bidang penalaran/minat/bakat 

mahasiswa peserta pendidikan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin 2 orang/ tahun  

n. Memiliki kerja sama dalam negeri 15 buah 
o. Memiliki kerja sama luar negeri 2 buah 
p. Jumlah peserta didik yang melakukan pengabdian masyarakat 35% 
q. Persentase Divisi yang menerapkan penjaminan mutu 0%. 
r. Jumlah kegiatan seminar dan workshop 5 kali 
s. Jumlah pengabdian masyarakat 4 kali 

 
3. Sasaran Tahap III (2018 - 2019) :  

Menitikberatkan pada kontribusi PPDS Bedah FK UNHAS terhadap pencapaian 
UNHAS sebagai perguruan tinggi yang unggul di Asia Pasifik, dengan indikator 
capaian:  
a. Produk lulusan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

tepat waktu 70% 
b. Rerata IPK lulusan PPDS Bedah FK UNHAS > 3.2 
c. First taker produk lulusan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin lulus ujian BOARD 85 % 
d. Lulusan yang langsung bekerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus 85% 
e. Peningkatan angka partisipasi riset civitas akademika hingga mencapai 60% 
f. Rasio dosen dan mahasiswa 1:3 
g. Persentase dosen meneliti/tiap tahun 35 (%) 
h. Jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan 

internasional 15 buah publikasi/tahun. 
i. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi dokter Sp-2 60% 
j. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S3 35% 
k. Persentase dosen bersertifikat pendidik 75% 
l. Program studi PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

dapat meraih terakreditasi unggul (A) 
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m. Penghargaan nasional dan internasional bidang penalaran/minat/bakat 
mahasiswa peserta PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 
3 orang/ tahun 

n. Memiliki kerja sama dalam negeri 20 buah 
o. Memiliki kerja sama luar negeri 3 buah 
p. Jumlah peserta didik yang melakukan pengabdian masyarakat 45%. 
q. Persentase Divisi yang menerapkan penjaminan mutu 25%. 		
r. Jumlah kegiatan seminar dan workshop 8 kali 
s. Jumlah pengabdian masyarakat 5 kali 

 
4. Sasaran Tahap IV (2019-2020) :  

Menitikberatkan pada pencapaian UNHAS sebagai PT yang unggul dan masuk 
dalam daftar universitas 500 besar di dunia dengan indikator capaian sebagai 
berikut:  
a. Produk lulusan PPDS Bedah FK-UNHAS tepat waktu 80% 
b. Rerata IPK lulusan PPDS Bedah FK UNHAS > 3.2 
c. First taker produk lulusan PPDS Bedah FK-UNHAS lulus ujian BOARD 90 % 
d. Lulusan yang langsung bekerja dalam waktu 6 bulan setelah lulus 90% 
e. Peningkatan angka partisipasi riset civitas akademika hingga mencapai 65% 
f. Rasio dosen dan mahasiswa 1:3 
g. Persentase dosen meneliti/tiap tahun 35 (%) 
h. Jumlah publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan 

internasional 10 publikasi/tahun. 
i. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi dokter Sp-2 32% 
j. Persentase tenaga pendidik berkualifikasi S3 37% 
k. Persentase dosen bersertifikat pendidik 80% 
l. Program studi PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin 

dapat meraih terakreditasi unggul (A) 
m. Penghargaan Nasional dan Internasional bidang penalaran/minat/bakat 

mahasiswa peserta pendidikan PPDS Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin 3 orang/ tahun 

n. Memiliki kerja sama dalam negeri 20 buah 
o. Memiliki kerja sama luar negeri 3 buah 
p. Jumlah peserta didik yang melakukan pengabdian masyarakat 55% 
q. Persentase Divisi yang menerapkan penjaminan mutu 50% 
r. Jumlah kegiatan seminar dan workshop 10 kali 
s. Jumlah pengabdian masyarakat 6 kali 
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1.1.3. Indikator Pencapaian 
 

Indikator  Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV 
 Target  Pencapaian Target Pencapaian Target Pencapaian Target Pencapaian 

Produk lulusan PPDS ≥50%  24% ≥80%  ≥70%  80%  
Bedah FK UNHAS tepat          
waktu          
Rerata IPK lulusan PPDS >2.75  3,60 >3.0  >3.2  >3.2  
Bedah FK UNHAS          
First taker produk lulusan >70%  99% 80%  85%  90%  
FK UNHAS lulus ujian          
Board          
Lulusan yang langsung 75%  100% 80%  85%  90%  
bekerja dalam waktu 6          
bulan setelah lulus          
Peningkatan angka 50%  51% 55%  60%  65%  
partisipasi riset civitas          
akademika dalam penelitian           
Rasio dosen : mahasiswa 1:3  1:3 1:3  1:3  1:3  
Persentase dosen meneliti 25%  25% 30%  35%  35%  
tiap tahun          
Jumlah publikasi artikel 3  1 5  8  10  
ilmiah pada jurnal          
bereputasi nasional dan 
internasional           
Persentase tenaga pendidik >50%  48% 55%  60%  65%  
berkualifikasi dokter          
Sp-2          
Persentase tenaga pendidik 25%  28% 27%  30%  32%  
berkualifikasi S3          
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Persentase dosen 30% 16% 32%  35%  37%  
bersertifikat pendidik         
Program studi PPDS Bedah A A A  A  A  
FK UNHAS dapat meraih         
akreditasi unggul         
Penghargaan nasional dan 1 1 2  3  3  
internasional bidang         
penalaran/minim/bakat         
mahasiswa peserta         
pendidikan PPDS Bedah         
FK UNHAS         
Memiliki kerja sama dalam 15 15 15  20  20  
negeri         
Memiliki kerja sama luar 2 2 2  3  3  
negeri         
Jumlah peserta didik yang 25% 29% 35%  45%  55%  
melakukan pengabdian         
masyarakat         
Persentase divisi yang 0 0 0  25%  50%  
menerapkan penjaminan         
mutu         
Jumlah kegiatan seminar 3 5 5  8  10  
dan workshop         
Jumlah pengabdian 3 3 4  5  6  
masyarakat         
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1.2 Sosialisasi 
 
Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta 
pemahaman sivitas akademika (dosen dan peserta didik) dan tenaga 
kependidikan. 
1. Untuk tingkat staf, sosialisasi pemahaman visi dan misi serta tujuan program 

studi dilakukan dalam setiap rapat staf 6 bulan sekali. 
2. Untuk tingkat residen, program studi Ilmu Bedah melakukan sosialisasi 

melalui kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan di program studi, 
emergency case, kegiatan ilmiah, dan rapat residen. 

3. Untuk tenaga kependidikan, sosialisasi dan pemahaman visi, misi dan tujuan 
program studi dilakukan pada pertemuan pegawai melalui sub bagian Bedah 
masing-masing. 

4. Sosialisasi visi dan misi juga dilakukan dengan membuatkan materi 
visualisasi berupa dan diletakkan pada tempat kegiatan dan pelayanan bedah 
(brosur/leaflet, standing banner) 

5. Melalui website yaitu:  
a. www.gilabedahmakassar.com 
b. www.med.unhas.ac.id/surgery 
 

 
1.2.1 Tingkat Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi 

 
Evaluasi tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh 
staf, residen, dan tenaga kependidikan dilakukan dengan wawancara dengan 
civitas akademika dan tenaga kependidikan oleh KPS, SPS, dan tim akreditasi. 
Skoring tingkat pemahaman staf, residen dan tenaga kependidikan berdasarkan 
kriteria sebagai berikut: 

 
Visi: dapat menyebutkan kata kunci dalam visi  

1. Pusat pendidikan,  
2. Pelayanan 
3. Penelitian 

 
Misi: dapat menyebutkan kata kunci dalam misi 
 
Metode sosialisasi: dapat menyebutkan metode sosialisasi  

1. Staf: melalui rapat program studi dan morning report setiap pagi 
2. Residen: melalui morning report setiap pagi, kegiatan ilmiah 
3. Pegawai sekretariat bagian Bedah: melalui pertemuan pegawai 
4. Materi visualisasi: poster, stiker pada name tag, slide presentasi 
5. Buku Panduan Program Studi dan Buku Kurikulum 

 
Tujuan dan Sasaran: dapat menyebutkan tujuan umum, tujuan khusus, dan 

sasaran program studi 
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Kriteria Skor Interpretasi 
Kemampuan menyebutkan 1 Dapat menyebutkan 1 kata kunci 
visi program studi 2 Dapat menyebutkan 2 kata kunci 

 3 Dapat menyebutkan 3 kata kunci 
Kemampuan menyebutkan 1 Dapat menyebutkan ≤25% 
misi program studi 2 Dapat menyebutkan 25-50% 

 3 Dapat menyebutkan 50-75% 
 4 Dapat menyebutkan >75% 

Pengetahuan tentang 1 Dapat menyebutkan 1 metode 
metode sosialisasi visi, 2 Dapat menyebutkan 2 metode 
misi, tujuan, dan sasaran 3 Dapat menyebutkan 3 metode 

 4 Dapat menyebutkan 4 metode 
 5 Dapat menyebutkan 5 metode 

Pengetahuan tentang tujuan 1 Dapat menyebutkan ≤35% 
dan sasaran program studi 2 Dapat menyebutkan 35-67% 

 3 Dapat menyebutkan >67% 
 

Skor pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi = 
 

N = total skor x 100%  
15 

 
Skor 0-19% : sangat kurang  
Skor 20-39% : kurang 
Skor 40-59% : cukup 
Skor 60-79% : baik 
Skor 80-100% : sangat baik 

 
Harapan:  
Skor pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran mendapat skor 80-100% 
(sangat baik). 

 
Skor pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh staf, 
residen dan tenaga kependidikan: 

 
 Evaluasi Bulan Juli- Evaluasi Bulan September - 
 Agustus 2017 Oktober 2017 

Staf 56% (cukup) 86% (sangat baik) 
Residen 60% (cukup) 888% (sangat baik) 

Tenaga kependidikan 62% (baik) 89% (sangat baik) 
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Kesimpulan 
 
Jadi tingkat pemahaman civitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap visi, misi, 
tujuan, dan sasaran prodi dipahami dengan sangat baik sesuai dengan data di atas 
 


