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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Dokumen Evaluasi Diri 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin. Dokumen ini merupakan hasil self-assessment terhadap kinerja Program 

Pendidikan Dokter Spesilais Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin.yang disusun dalam rangka Akreditasi Program Studi.  

Kegiatan evaluasi diri ini merupakan langkah pertama kegiatan evaluasi internal 

untuk menilai dan memberikan jaminan mutu pada program studi (quality assessment 

and assurance). Hasil kegiatan ini digunakan untuk memutakhirkan data dasar program 

studi dalam bentuk Borang Program Studi yang komprehensif dan untuk 

mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.  

Tim evaluasi diri Program Pendidikan Dokter Spesilis Ilmu Bedah Fakultas 

Kedokteran Universitas Hasanuddin telah mencoba melaksanakan pengkajian dan 

analisis secara internal keseluruhan sistem berdasarkan data tertulis (dokumen) dan 

informasi langsung dari sumber yaitu semua komponen civitas akademika melalui 

analisis strength, weakness, opportunities dan threats (SWOT) sehingga diperoleh 

gambaran pencapaian program studi saat ini. Dalam evaluasi diri ini ditunjukkan bahwa 

daya dukung program studi (tata kelola, SDM, infrastruktur, finansial) mampu 

melampaui standar ambang (threshold) dan memenuhi sebagian besar standar ideal 

(benchmark) pendidikan tinggi.  

Dalam laporan evaluasi diri Program Pendidikan Dokter Spesilis Ilmu Bedah Fakultas 

Kedokteran Universitas Hasanuddin, disampaikan susunan tim evaluasi diri, rangkuman 

eksekutif, deskripsi dan analisis SWOT dari setiap komponen evaluasi diri sekitar 3 

tahun terakhir (tahun 2015 sampai 2017). Diharapkan laporan ini dapat memberikan 

gambaran mengenai kinerja dan keadaan diri Program Pendidikan Dokter Spesilis Ilmu 

Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar perencanaan dan perbaikan diri secara berkesinambungan, untuk perbaikan 

kualitas pendidikan ke depan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pada 

masyarakat.  

 

Makassar,                                     2017  

Penanggung Jawab,  

         

DR. dr. William Hamdani, Sp.B(K)Onk 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF 

Sejarah Pendidikan Dokter Spesialis Bedah di Indonesia sudah ada sejak tahun 

1942. Pada awalnya pendidikan ini dimulai dengan konsep magang dimana seorang 

dokter dianggap sudah layak jadi ahli bedah setelah mengikuti senior dalam kurun 

waktu tertentu yang dikenal sebagai konsep institutional based dan seiring dengan 

perkembangan zaman konsep ini terus dikembangkan dan mulai tahun 1980 pendidikan 

dokter spesialis bedah lebih mengarah pada suatu pendidikan formal yang bernuansa 

akademik (university based).  

Pada tahun 1992 Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (KIBI) telah menyusun katalog 

Pendidikan Bedah yang secara berkala terus direvisi sesuai tuntutan perkembangan 

pendidikan Bedah di Indonesia. Pada tahun 2006, KIBI menetapkan sistem pendidikan 

dokter spesialis bedah berbasis kompetensi (competence based) dengan sistem modul. 

Revisi Katalog Pendidikan Bedah yang terbaru dilakukan pada tahun 2015. 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Fakultas kedokteran Universitas 

Hasanuddin (FK-UNHAS) sudah dimulai sejak tahun 1980, dan merupakan satu satunya 

Pusat Pendidikan Spesialis Bedah di Indonesia Timur. Untuk pertama kalinya FK-

UNHAS diizinkan untuk menyelenggarakan Program Pendiidkan Dokter Spesialis 

bedah pada tgl 2 September 1997 dan  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 76/U/1980 tetanggal 10 Maret 1980. 

Pembentukan pusat Pendidikan Dokter Spesialis Bedah di Makassar ini adalah dalam 

rangka memenuhi permintaan masyarakat, akademisi, lembaga dan pemerintah daerah 

Sulawesi selatan. 

Program Pendidikan Spesialis Bedah ini dirancang untuk mendidik dokter ahli 

bedah yang mempunyai kompetensi tinggi dan Profesional 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. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan 

program pendidikan dokter spesialis.  

Kompetensi diharapkan dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang efisien 

dan efektif. Seluruh proses pembelajaran yang diselenggarakan menerapkan strategi dan 

kombinasi metode active learning dan clinical practice yang relevan dengan sasaran 



5 

 

 

pendidikan dan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Pada metode active learning 

diharapkan peserta didik aktif mengikuti kegiatan diskusi, presentasi kasus, mencari 

informasi dari berbagai sumber belajar. 

Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah FK- UNHAS mempunyai visi, 

misi, tujuan dan sasaran serta strategi untuk mencapainya. Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran program studi dibahas secara khusus pada sidang Komisi yang dihadiri oleh 

seluruh staf dan stakeholder. Hasil Rapat kerja ini menghasilkan konsep visi, misi, 

tujuan dan sasaran program studi yang telah disetujui oleh seluruh staf Bedah yang 

selanjutnya diusulkan ke Fakultas Kedokteran untuk di tetapkan melalui surat keputusan 

Dekan FK Unhas.  

VISI Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah FK- UNHAS adalah : 

menjadi pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian bedah yang profesional, beretika 

dan berwawasan global di tahun 2022.  Sesuai dengan VISI diatas maka MISI Program 

Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah FK- UNHAS adalah Meningkatkann 

kredibilitas spesialis bedah dengan standar praktek yang tinggi dan integritas 

profesional, mengembangkan kerjasama multidisiplin dengan unsur terkait dan berperan 

serta dalam Meningkatkann inovasi seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Prodi Ilmu Bedah FK-UNHAS dalam tugasnya sebagai penyelenggara pendidikan 

Dokter spesialis Bedah telah menyusun suatu struktur Organisasi yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Ditunjang oleh 47 orang staf bedah dari berbagai disiplin ilmu, terdiri dari 17 dosen 

tetap dan 30 dosen tidak tetap, 6 orang Guru Besar dan 11 orang dengan kualifikasi S3. 

Seluruh staf bedah tersebar dalam 8 divisii, yaitu : Divisii Bedah Digestif, Divisii Bedah 

Onkologi, Divisii Bedah Anak, Divisii Bedah Plastik, Divisii Bedah Thorak-Kardio-

Vaskuler, Divisii Bedah Ortopedi, Divisii Bedah Saraf dan Divisii Bedah Urologi. 

Masing masing staf dosen dalam divisii mendapat tugas dan tanggung jawab yang diatur 

oleh kepala divisii. Untuk kelancaran proses pendidikan, Prodi Ilmu Bedah FK-UNHAS 

juga ditunjang oleh 20 orang tenaga administrasi yang tersebar diberbagai divisii. Untuk 

Meningkatkann efektivitas dan pengembangkan program studi, maka perlu dibuat 

program kerja yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, program pengembangan 

staf, program monitoring dan evaluasi. 

Proses pendidikan pada Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS mengacu pada 

Kurikulum Nasional yang dibuat oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dan digunakan 

di seluruh Program Studi Ilmu Bedah di Indonesia sebagai pedoman penyelenggaraan 
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pendidikan bedah sehingga diharapkan mutu pendidikan bisa sama pada semua senter 

pendidikan bedah di Indonesia. Proses pendidikan bedah meliputi 3 aspek penting yaitu 

: Kognitif, Psikomotor dan Afektif. Ke 3 aspek ini berjalan secara simultan dalam proses 

pendidikan. 

Prodi FK-UNHAS melakukan proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan 

Utama yaitu RSUP Dr Wahidin Sudiro Husodo dan di beberapa Rumah Sakit 

Pendidikan Jejaring yaitu : RS. Universitas Hasanuddin, RS Islam Faisal, RS Ibnu Sina, 

RS Hikmah, RS Akademis dan RS Stella Maris. Selain itu untuk Meningkatkann 

kompetensi dan kemandirian peserta didik, FK-UNHAS juga membuat MOU kerja 

sama dengan beberapa Mitra Kerja Rumah Sakit di dalam provinsi dan di luar provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Program Studi tidak mempunyai sumber dana sendiri. Program Studi menganalisis 

kebutuhan sarana maupun prasarana tiap-tiap sub divisii dan kemudian diajukan ke 

Fakultas Kedokteran melalui RKAT dengan koordinasi Departemen. Sumber dana 

penelitian juga didapatkan dari hibah penelitian. Sistem keuangan tersentralisasi di 

tingkat universitas dan akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

Fakultas. Fakultas kemudian akan menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing 

Program Studi sesuai dengan anggaran RKAT Penggunaan dana oleh Program Studi 

Ilmu Bedah  FK Unhas berdasarkan yang tercantum di RKAT Program Studi.  

Program Studi akan mengajukan permohonan/permintaan ke fakultas melalui 

TKP-PPDS. Realisasi permintaan akan didasarkan pada kebijaksanaan dan prosedur 

keuangan yang baku dari Unhas. Sistem ini menjadikan sistem pengelolaan keuangan 

yang tercatat dan dipertanggungjawabkan oleh Program Studi. Kebutuhan anggaran 

berdasarkan estimasi kebutuhan program kerja untuk operasional (misi pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat), manajemen dan pengembangan. Sumber dana 

utama untuk kegiatan di Program Studi Ilmu Bedah FK UNHAS berasal dari dana yang 

pengelolaannya langsung oleh Fakultas Kedokteran UNHAS, di bawah kendali Wakil 

Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan (WD II). Alokasi dana disesuaikan dengan 

Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan NO.02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas 

Beban APBN. Pengelolaan dana operasional program studi yang diperoleh dari Fakultas 

Kedokteran UNHAS tersebut, digunakan untuk membiayai aktivitas rutin dan aktivitas 

pengembangan. 
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Penelitian merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Untuk 

menunjang penelitian peserta didik maka FK-UNHAS telah menyiapkan pusat 

penelitian yang dikenal sebagai : Hasanuddin University Medical Research Center 

(HUMRC). Pusat penelitian ini bukan saja untuk peserta didik tapi juga untuk seluruh 

staf Fakultas Kedokteran dari berbagai disiplin Ilmu. Laboratorium Penelitian ini 

terletak di Lantai 6 Gedung A UNHAS. Selain itu, para peserta didik juga bisa 

melakukan penelitian di beberapa departemen yaitu : Departemen Patologi Anatomi, 

Departemen Patologi Klinik, Departemen Radiologi dan Departemen Mikrobiologi. 

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan oleh staf pengajar juga 

melibatkan peserta PPDS. Keterlibatan peserta PPDS ini juga ditujukan untuk 

membantu peserta PPDS dalam penyelesaian tesis. Penelitian dan pengabdian 

masyarakat tersebut didanai oleh swadana. pemerintah, swasta atau pihak lembaga 

lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mejamin mutu penyelenggaraan pendidikan, 

antara lain dengan melakukan pengkajian dan evaluasi kurikulum secara periodik 

dengan melibatkan semua pihak yang terkait dan memperhatikan kebutuhan serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan. 

Dari berbagai analisa yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan 

sehingga perlu dilakukan suatu upaya untuk memanfaatkan kelebihan yang sudah ada 

dan mengatasi kekurangan. Saat ini Kekuatan (Strength) yang dimiliki adalah : memiliki 

sub spesialis yang lengkap, beberapa staf menjadi penguji nasional dan berperan aktif di 

Kolegium; Kelemahan (Weakness): Kualitas, kuantitas dan publikasi penelitian yang 

masih kurang; Kesempatan (Opportunity): masih banyak tempat di daerah yang belum 

memiliki dokter spesialis bedah umum dan Ancaman (Threat) yang dihadapi adalah : 

Globalisasi dengan masuknya dokter bedah asing lulusan luar negeri.  

Dengan melakukan analisa SWOT maka diharapkan dapat dirumuskan langkah 

langkah strategis untuk mencapai sasaran dan tujuan Program Pendidikan Bedah di FK-

UNHAS. 
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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 
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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. 
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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 :  
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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 
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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 
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Komponen B : 

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu. 

Pemilihan Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah FK-UNHAS 

dilaksanakan dengan mencalonkan nama yang memenuhi syarat sesuai aturan yang 

ditentukan oleh Fakultas Kedokteran Unhas. Beberapa calon tersebut akan dipilih 

berdasarkan suara terbanyak pada Rapat Pemilihan Ketua Program Studi setiap 4 tahun 

yang ikuti oleh seluruh staf pengajar dosen baik yang tetap maupun yang tidak tetap. 

Hasil pemilihan ini akan diusulkan ke Dekan untuk mendapatkan pengesahan dan 

penetapan dari Dekan FK Unhas. 

Suatu program studi yang baik dan solid membutuhkan seorang pemimpin yang 

didukung oleh seluruh staf dosen dan 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. 

Ketua Program Studi Ilmu Bedah FK-Unhas hasil pemilihan  mempunyai kualifikasi S3 

dan Konsultan Bedah Onkologi. Selain sebagai Ketua Program Studi juga berperan aktif 

dalam pendidikan Konsultas Bedah Onkologi sebagai pendidik dan sekretaris. Selain itu 

juga berperan aktif sebagai anggota dan anggota komisi penelitian pada Perhimpunan 

Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI). 

Pimpinan Program Studi Ilmu bedah merupakan motor penggerak dalam sistim 

pendidikan untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan sesuai dengan Kurikulum 

Nasional yang disusun oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (KIBI). Keberhasilan 

Program Studi sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan Program Studi untuk 

melibatkan semua unsur yang berperan dalam proses pendidikan, baik internal maupun 

eksternal program studi untuk ikut membantu Meningkatkann kognitif, psikomotor dan 

afektif peserta didik sehingga mampu menghasilkan lulusan dokter bedah yang 

profesional dan beretika. 

Dalam struktur organisasi Program Studi Ilmu bedah FK-UNHAS, maka dalam 

menjalankan tugasnya, Ketua Program studi (KPS) dibantu seorang sekretaris Program 

Studi (SPS). Untuk menjamin kelancaran proses pendidikan KPS/SPS dibantu oleh 

koordinator Bedah Dasar dan Koordinator Bedah Lanjut. Dalam menjalankan perannya 

sebagai motor penggerak proses pendidikan KPS/SPS selalu melakukan koordinasi 

dengan Ketua Divisii Departemen Bedah, Kepala Departemen Bedah FK-UNHAS, 

Direksi Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring, TKP-PPDS FK-UNHAS dan 

Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (KIBI) dan semua kegiatan ilmiah dan proses 
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pendidikan dalam ruang lingkup Prodi Bedah dipertanggung-jawabakan KPS secara 

langsung ke Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS. 

Program Studi Bedah FK-UNHAS melalui Pimpinan FK-UNHAS telah menjalin kerja 

sama dengan berbagai institusi baik Nasional maupun Internasional, selain itu beberapa 

staf pendidik Prodi Bedah telah menjadi pimpinan / instruktur di berbagai organisasi 

profesi tingkat Nasional. 

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 proses pendidikan di Prodi Ilmu Bedah, KPS selalu melakukan koordinasi 

dengan Ketua Departemen Bedah FK-UNHAS, TKP-PPDS, Direksi Rumeh Sakit 

Pendidikan Utama dan Jejaring serta Kolegium Bedah. Semua proses pendidikan ini 

dipertanggung-jawabkan langsung ke Dekan FK-UNHAS. 

Untuk Meningkatkann kualitas dosen, maka Prodi Ilmu Bedah selalu mendorong dan 

memotivasi para dosen muda untuk aktif mengikuti seminar seminar di tingkat nasional 

maupun internasional serta mengambil program S3. Sampai saat ini sudah banyak staf 

dosen Prodi Bedah FK-UNHAS yang menjadi pembicara tingkat nasional dan beberapa 

di tingkat internasinal. Staf dosen yang bergelar doktor saat ini ada 9 dan ada 5 lagi 

sementara menempuh pendidikan S3. 

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. 

Prodi Bedah secara rutin mengadakan rapat rutin mingguan untuk membahas semua 

perkembangan dan permasalahan  dalam proses pendidikan dan setiap tahun dilakukan 

rapat koordinasi selama 2 hari untuk membahas strategi dan arah pendidikan serta 

pemecahan masalah yang membutuhkan keputusan bersama. 
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Beberapa staf dosen Prodi Bedah FK-UNHAS telah ikut berperan aktif dalam 

Meningkatkann mutu pendidikan Dokter Spesialis Bedah di Indonesia. Beberapa staf 

dosen berperan aktif sebagai instruktur nasional di ATLS, menjadi pucuk pimpinan di 

organisasi profesi tingkat nasional. 

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. 

Unit Penjaminan Mutu belum ada di tingkat program studi, namun telah terbentuk di 

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. 

Monev 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. 

 

Analisis SWOT  : Komponen B  

Strength (Kekuatan) 

1. Ada mekanisme yang jelas untuk pemilihan Ketua Departemen dan Ketua Program 

Studi. 

2. Ketua Program Studi berkualifikasi S3 dan Konsultan Bedah Onkologi 

3. Struktur organisasi Program Studi Ilmu bedah FK-UNHAS, tugas dan tanggung 

jawab staf bedah yang jelas. 

4. Banyak staf bedah yang masih muda. 

5. Kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah bersifat nasional dan disusun  oleh 

Kolegium Ilmu Bedah Indonesia ( KIBI ) 

6. Hubungan yang harmonis antara Ketua Departemen, Ketua Program Studi dan 

seluruh staf bedah / divisii 

7. Banyak staf bedah yang berperan aktif di organisasi profesi tingkat nasional 
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Weakness (Kelemahan) 

1. Tidak ada sistim pengkaderan untuk mempersiapkan staf bedah menjadi Ketua 

Departemen dan Ketua Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS 

2. Sebagian besar Guru Besar telah purna bakti  

3. Baru sebagian staf yang berkualifikasi S3 

4. Staf bedah yang bersertifikasi dosen masih kurang 

5. Belum ada Gugus Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi   

 

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. Kurangnya minat lulusan Prodi Bedah FK-UNHAS untuk menjadi staf dosen  

2. Semakin banyak staf dosen dari Prodi lain yang telah berkualifikasi S3 

 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Ada mekanisme yang jelas untuk pemilihan 

Ketua Departemen dan Ketua Program 

Studi. 

2. Ketua Program Studi berkualifikasi S3 dan 

Konsultas Bedah Onkologi 

3. Struktur organisasi Program Studi Ilmu 

bedah FK-UNHAS, tugas dan tanggung 

jawab staf bedah yang jelas. 

4. Banyak staf bedah yang masih muda. 

5. Kurikulum pendidikan dokter spesialis 

bedah bersifat nasional dan disusun  oleh 

Kolegium Ilmu Bedah Indonesia ( KIBI ) 

1. Tidak ada sistim pengkaderan untuk 

mempersiapkan staf bedah menjadi 

Ketua Departemen dan Ketua 

Program Studi Ilmu Bedah FK-

UNHAS 

2. Sebagian besar Guru Besar telah 

purna bakti  

3. Baru sebagian staf yang 

berkualifikasi S3 

4. Staf bedah yang bersertifikasi dosen 

masih kurang 

5. Belum ada Gugus Penjaminan Mutu 
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6. Hubungan yang harmonis antara Ketua 

Departemen, Ketua Program Studi dan 

seluruh staf bedah / divisii 

7. Banyak staf bedah yang berperan aktif di 

organisasi profesi tingkat nasional 

di tingkat Program Studi   

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 

1. Kurangnya minat lulusan Prodi 

Bedah FK-UNHAS untuk menjadi 

staf dosen  

2. Semakin banyak staf dosen dari 

Prodi lain yang telah berkualifikasi 

S3 

 

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 bedah yang muda untuk melakukan penelitian yang 

melibatkan peserta didik 

B. Mendorong staf bedah muda untuk melalukan penelitian bersama dengan 

senter pendidikan lain di Indonesia 

C. Mendorong staf bedah untuk berperan aktif dalam organisasi profesi nasional 

untuk Meningkatkann mutu pendidikan bedah di Indonesia.  

D. Mendorong staf bedah muda untuk lebih aktif menghadiri pertemuan ilmiah 

nasional maupun internasional 
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2. Strategi WO (Weakness (Kelemahan) - Opportunity (Kesempatan) 

A. Staf Bedah dari Kemenkes didorong untuk memperoleh NIDK dan jabatan 

akademik 

B. Staf bedah yang telah memiliki NIDN dan NIDK didorong untuk mengikuti 

sertifikasi dosen. 

C. Staf bedah yang telah memiliki sertifikasi dosen didorong untuk menjadi 

Guru Besar. 

D. Staf bedah yang masih muda didorong untuk Meningkatkann kualifikasi 

dengan mengambil program S3 

E. Mengkader staf bedah untuk menjadi pimpinan dalam departemen maupun 

program studi  

 

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

A. Merekrut alumni yang berprestasi untuk menjadi staf bedah 

B. Meningkatkann jumlah staf bedah yang mengikuti program S3 

C. Meningkatkann kerja sama dengan senter pendidikan lain di Indonesia 

maupun luar negeri untuk Meningkatkann kualitas staf bedah. 

 

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

A. Membentuk Gugus Penjaminan Mutu di Prodi Bedah FK-UNHAS 

B. Menunjuk staf bedah yang akan bertanggung jawab terhadap penjaminan 

mutu di Prodi Bedah. 

 

             

Internal 

   

Ekternal 

 

Strength (Kekuatan) 

 

Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Kesempatan) 

1. Mendorong staf bedah yang 

muda untuk melakukan 

penelitian yang melibatkan 

peserta didik 

2. Mendorong staf bedah muda 

untuk melalukan penelitian 

bersama dengan senter 

pendidikan lain di Indonesia 

1. Staf Bedah dari Kemenkes 

didorong untuk memperoleh 

NIDK dan jabatan akademik 

2. Staf bedah yang telah 

memiliki NIDN dan NIDK 

didorong untuk mengikuti 

sertifikasi dosen. 

3. Staf bedah yang telah 
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3. Mendorong staf bedah untuk 

berperan aktif dalam 

organisasi profesi nasional 

untuk Meningkatkann mutu 

pendidikan bedah di 

Indonesia.  

4. Mendorong staf bedah muda 

untuk lebih aktif menghadiri 

pertemuan ilmiah nasional 

maupun internasional 

memiliki sertifikasi dosen 

didorong untuk menjadi 

Guru Besar. 

4. Staf bedah yang masih muda 

didorong untuk 

Meningkatkann kualifikasi 

dengan mengambil program 

S3 

5. Mengkader staf bedah untuk 

menjadi pimpinan dalam 

departemen maupun program 

studi 

 

Threat 

(Ancaman) 

1. Merekrut alumni yang 

berprestasi untuk menjadi 

staf bedah 

2. Meningkatkann jumlah staf 

bedah yang mengikuti 

program S3 

3. Meningkatkann kerja sama 

dengan senter pendidikan 

lain di Indonesia maupun 

luar negeri untuk 

Meningkatkann kualitas staf 

bedah. 

1. Membentuk Gugus 

Penjaminan Mutu di Prodi 

Bedah FK-UNHAS 

2. Menunjuk staf bedah yang 

akan bertanggung jawab 

terhadap penjaminan mutu di 

Prodi Bedah. 
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Komponen C : 

Mahasiswa dan Lulusan. 

 

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. Beberapa lulusan telah mencapai jenjang Guru Besar dan menduduki jabatan 

akademik maupun fungsional di tingkat Fakultas maupun Rumah Sakit pendidikan 

Utama. 

Beberapa lulusan telah ikut aktif berperan dalam organisasi profesi tingkat nasional 

untuk Meningkatkann mutu pendidikan bedah di Indonesia, ada beberapa staf bedah saat 

ini dipercayakan untuk memimpin organisasi profesi nasional dan beberapa sebagai 

instruktur pada berbagai kursus bedah tingkat nasional. Hal ini menggambarkan bahwa 

Prodi Bedah FK-UNHAS dipercaya untuk turut berpartisipasi memajukan program 

pendidikan bedah Indonesia. 

 

Analisis SWOT  : Komponen C 

Strength (Kekuatan) 

1. Prodi Bedah FK-UNHAS telah memulai program pendidikan dokter spesialis bedah 

sejak tahun 1980 

2. Program studi bedah telah menghasilkan banyak lulusan yang bertugas diberbagai 

propinsi di Indonesia 

3. Program studi bedah mempunyai jumlah tenaga dosen yang cukup banyak dengan 

berbagai kualifikasi. 

4. Prodi Bedah mempunyai divisii bedah yang lengkap dengan staf konsultan yang 

cukup banyak. 
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5. Banyak tenaga dosen yang berperan aktif dalam organisasi profesi nasional serta 

ikut memberikan kontribusi dalam Meningkatkann mutu  pendidikan bedah di 

Indonesia 

Weakness (Kelemahan) 

1. Masih banyak peserta didik yang lulus tidak tepat waktu. 

2. Nilai IPK lulusan relatif masih rendah. 

3. Ruang istirahat untuk peserta didik masih terbatas  

Opportunity (Kesempatan) 

1. Pimpinan Fakultas sangat membantu dalam menyiapkan atau melengkapi sarana 

dan prasarana baik di Rumah sakit Pendidikan Utama maupun rumah sakit 

pendidikan jejaring / afiliasi untuk proses pendidikan dokter spesialis bedah. 

2. Jumlah dan variasi kasus cukup banyak di Rumah Sakit Pendidikan Utama maupun 

jejaring.  

3. Kemenkes menyiapkan cukup banyak beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis. 

4. Minat peserta didik cukup banyak. 

Threat (Ancaman) 

1. Biaya pendidikan semakin tinggi 

2. Peminat calon peserta didik dari alumni FK. UNHAS sangat kurang 

3. Peminat calon peserta didik lebih banyak dari FK Universitas Swasta dibandingkan 

FK Universitas Negeri. 

4. Peserta didik lebih banyak swadana dibandingkan dengan beasiswa. 

5. Pada era BPJS, variasi kasus di Rumah Sakit Pendidikan Utama ( tipe A ) akan 

semakin kurang 

 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Prodi Bedah FK-UNHAS telah 

memulai program pendidikan 

dokter spesialis bedah sejak tahun 

1980 

2. Program studi bedah telah 

menghasilkan banyak lulusan yang 

bertugas diberbagai propinsi di 

Indonesia 

3. Program studi bedah mempunyai 

1. Masih banyak peserta didik yang lulus 

tidak tepat waktu. 

2. Nilai IPK lulusan relatif masih rendah. 

3. Prestasi di tingkat nasional masih 

kurang 

4. Ruang istirahat untuk peserta didik 

masih terbatas 
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jumlah tenaga dosen yang cukup 

banyak dengan berbagai 

kualifikasi. 

4. Prodi Bedah mempunyai divisii 

bedah yang lengkap dengan staf 

konsultan yang cukup banyak. 

5. Banyak tenaga dosen yang 

berperan aktif dalam organisasi 

profesi nasional serta ikut 

memberikan kontribusi dalam 

Meningkatkann mutu  pendidikan 

bedah di Indonesia 

Opportunity (Kesempatan) Threat (Ancaman) 

1. Pimpinan Fakultas sangat 

membantu dalam menyiapkan atau 

melengkapi sarana dan prasarana 

baik di Rumah sakit Pendidikan 

Utama maupun rumah sakit 

pendidikan jejaring / afiliasi untuk 

proses pendidikan dokter spesialis 

bedah. 

2. Jumlah dan variasi kasus cukup 

banyak di Rumah Sakit Pendidikan 

Utama maupun jejaring.  

3. Kemenkes menyiapkan cukup 

banyak beasiswa untuk pendidikan 

dokter spesialis. 

4. Minat peserta didik cukup banyak. 

1. Biaya pendidikan semakin tinggi 

2. Peminat calon peserta didik dari 

alumni FK. UNHAS sangat kurang 

3. Peminat calon peserta didik lebih 

banyak dari FK Universitas Swasta 

dibandingkan FK Universitas Negeri. 

4. Peserta didik lebih banyak swadana 

dibandingkan dengan beasiswa. 

5. Pada era BPJS, variasi kasus di Rumah 

Sakit Pendidikan Utama ( tipe A )akan 

semakin kurang 
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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 Prodi Bedah FK-UNHAS dengan memberikan 

gambaran secara umum Program Studi Bedah dan segala keunggulannya 

kepada seluruh dokter yang bertugas di daerah, terutama di Indonesia timur. 

B. Menarik minat calon peserta didik dengan memperbanyak seminar dan 

pertemuan ilmiah dengan topik bedah dan masalah penyakit bedah di 

Indonesia untuk dokter umum. 

C. Memberikan informasi tentang tersedianya beasiswa untuk  pada para dokter 

umum  

D. Memberikan prioritas penerimaan untuk para calon peserta didik yang 

merupakan utusan daerah atau mendapat beasiswa yang ditanggung oleh 

pemerintah daerah asal calon peserta didik. 

 

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

A. Meningkatkann dan memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar dan 

menyelesaikan tugas  wajib sehingga bisa lulus tepat waktu 

B. Meningkatkann minat membaca dan memotivasi peserta didik 

memperbanyak diskusi kelompok agar bisa mencapai IPK yang lebih tinggi. 

C. Mengusulkan  penambahan fasilitas ruang istirahat dan ruang belajar pada 

pihak fakultas dan Manajemen Rumah Sakit Pendidikan untuk peserta didik. 

 

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

A. Membantu dan menfasilitasi calon peserta didik untuk memperoleh 

beasiswa. 

B. Memprioritaskan calon peserta didik yang alumni FK-UNHAS 

C. Memberikan informasi kepada calon peserta didik tentang jumlah dan variasi 

penyakit bedah yang sanagt banyak yang bisa ditemukan saat mengikuti 

pendidikan sehingga bisa menjadi seorang dokter bedah yang mempunyai 

kompetensi tinggi. 

D. Memperbanyak kerja sama dengan rumah sakit jejaring sehingga peserta 

didik bisa mendapat kasus yang tidak / jarang ditemukan pada Rumah sakit 

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

A. Memotivasi peserta didik untuk bisa lulus tepat waktu karena tenaga mereka 

sangat di butuhkan dan masih banyak rumah sakit yang kekurangan dokter 

spesialis bedah 

B. Memotivasi peserta didik untuk bersaing dengan residen dari prodi bedah 

lain dalam hal knowledge, psikomotor dan afektif. 

C. Memotivasi calon peserta didik untuk memperoleh beasiswa dari pemerintah 

daerah ditempat dia bekerja. 

D. Mengirim lebih banyak peserta didik untuk stase di rumah sakit jejaring. 

 

                Internal 

  Ekternal 
Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Kesempatan) 

A. Melakukan promosi Prodi 

Bedah FK-UNHAS dengan 

memberikan gambaran 

secara umum Program Studi 

Bedah dan segala 

keunggulannya kepada 

seluruh dokter yang bertugas 

di daerah, terutama di 

Indonesia timur. 

B. Menarik minat calon peserta 

didik dengan memperbanyak 

seminar dan pertemuan 

ilmiah dengan topik bedah 

dan masalah penyakit bedah 

di Indonesia untuk dokter 

umum. 

C. Memberikan informasi ten-

tang tersedianya beasiswa 

untuk  pada para dokter 

umum  

D. Memberikan prioritas pene-

rimaan untuk para calon 

peserta didik yang 

merupakan utusan daerah 

atau mendapat beasiswa 

yang ditanggung oleh 

pemerintah daerah asal calon 

peserta didik 

A. Meningkatkann dan 

memo-tivasi peserta didik 

untuk lebih giat belajar 

dan menyelesaikan tugas  

wa-jib sehingga bisa lulus 

tepat waktu 

B. Meningkatkann minat 

membaca dan memotivasi 

peserta didik memper-

banyak diskusi kelompok 

agar bisa mencapai IPK 

yang lebih tinggi. 

C. Mengusulkan penamba-

han fasilitas ruang 

istirahat dan ruang belajar 

pada pihak fakultas dan 

Manajemen Rumah Sakit 

Pendidikan untuk peserta 

didik. 



27 

 

 

Threat (Ancaman) 

A. Membantu dan menfasilitasi 

calon peserta didik untuk 

memperoleh beasiswa. 

B. Memprioritaskan calon 

peserta didik yang alumni 

FK-UNHAS 

C. Memberikan informasi ke-

pada calon peserta didik 

tentang jumlah dan variasi 

penyakit bedah yang sanagt 

banyak yang bisa ditemukan 

saat mengikuti pendidikan 

sehingga bisa menjadi 

seorang dokter bedah yang 

mempunyai kompetensi 

tinggi. 

D. Memperbanyak kerja sama 

dengan rumah sakit jejaring 

sehingga peserta didik bisa 

mendapat kasus yang tidak / 

jarang ditemukan pada 

Rumah sakit Pendidikan 

Utama 

 

A. Memotivasi peserta didik 

untuk bisa lulus tepat 

waktu karena tenaga me-

reka sangat di butuhkan 

dan masih banyak rumah 

sakit yang kekurangan 

dokter spesialis bedah 

B. Memotivasi peserta didik 

untuk bersaing dengan 

residen dari prodi bedah 

lain dalam hal knowledge, 

psikomotor dan afektif. 

C. Memotivasi calon peserta 

didik untuk memperoleh 

beasiswa dari pemerintah 

daerah ditempatnya be-

kerja. 

D. Mengirim lebih banyak 

peserta didik untuk stase 

di rumah sakit jejaring.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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.  
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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. 
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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 
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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 
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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 
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Komponen F :  

Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem    Informasi. 

 

Keberhasilan program studi tidak lepas dari adanya perencanaan anggaran dan 

pengelolaan dana yang baik dan transparan. Sebelum melakukan perencanaan anggaran 

maka pihak program studi dan Kepala Departemen Bedah melakukan identifikasi dan 

menyusun skala prioritas sesuai dengan jadwal kegiatan ilmiah yang disusun oleh 

Kolegium selama setahun kedepan. Berdasarkan skala prioritas yang telah diinventarisir 

maka disusunlah suatu usulan anggaran untuk setahun kedepan yang dikenal sebagai 

Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan atau RKAT yang selanjutnya diajukan ke fakultas 

untuk disahkan. 

Banyak faktor yang menentukan mutu lulusan pendidikan Prodi bedah salah satu faktor 

yang sangat penting adalah tersedianya sarana dan prasarana di Program Studi, Rumah 

Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaring.  

Rumah Sakit Dr Wahidin Sudiro Husodo menjadi Rumah sakit Pendidikan Utama Prodi 

Bedah FK-UNHAS berdasarkan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

ILK.03.05/III/616/2011. Tgl: 25 Februari 2011 Tentang: Penetapan Rumah Sakit Umum 

Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama  Fakultas 

Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.  

Selain itu telah ada perjanjian kerja sama antara FK-UNHAS dengan RS. Dr Wahidin 

Sudirohusodo yang tertuang dalam: Perjanjian Kerjasama Fakultas Kedokteran 

Unuversitas Hasanuddin Dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar Nomor:  FKUH – 1616/H.4.8/PM.05/2013 dan Nomor:  

HK.05.01/Dirut.IV/816/2013, kemudian dilakukan diperkuat dengan: Addendum I 

Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan 

RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo tentang Pelayanan, Pendidikan, Penelitian  & 

Pengabdian Masyarakat. Nomor:  3893/UN4.7/PM.05/2016. Nomor: 

HK.05.01/IV/3146/2016. Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat, RS Dr Wahidin 

Sudirohusodo telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap sehingga sangat 

menunjang proses pendidikan dokter spesialis bedah di Prodi Bedah Fk-UNHAS. 

Sebagai pusat pendidikan yang telah cukup lama, Prodi Bedah Utama dalam 

menyelenggarakan proses pendidikan dengan didukung oleh sistim informasi yang 

cukup memadai. Di setiap kantor Ketua Departemen, Ketua Program Studi dan masing 
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masing Divisii telah tersedia sejumlah komputer, laptop, LCD, printer, Internet serta e-

Library. Semua kegiatan ditunjang oleh tenaga kependidikan yang cukup memadai. 

Analisis SWOT : Komponen F  

Strength (Kekuatan) 

1. Rumah Sakit Pendidkan Utama merupakan Rumah Sakit Umum Pusat yang 

memiliki Sarana dan Prasarana yang sangat memadai. 

2. Setiap kantor di Prodi Bedah dan divisi memiliki sarana dan prasaran serta sistim 

informatika yang cukup untuk menunjang lancarnya proses pendidikan. 

3. Tersedia e-Library di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pusat Pendidikan yang 

bisa diakses setiap saat oleh dosen dan peserta didik. 

4. Tersedianya akses internet yang mudah ditingkat fakultas maupun departemen 

 

Weakness (Kelemahan) 

1. Pembiayaan proses pendidikan masih dikelola di tingkat fakultas 

2. Dana yang bersumber dari peserta didik hanya sebagian saja yang bisa digunakan 

dan diatur dalam RKAT Departemen Bedah 

3. Penggunaan dana untuk proses pendidikan diatur berdasarkan skala prioritas dan 

ketersediaan dana di tingkat fakultas. 

 

Opportunity (Kesempatan) 

1. Universitas Hasanuddin telah menjadi Badan Layanan Umum sehingga di masa 

depan akan lebih mudah memperoleh dana pendidikan dan penelitian. 

2. FK-UNHAS memiliki pusat penelitian terpadu yang cukup lengkap di tingkat 

Universitas yaitu: Hasanuddin University Medical Research Center (HUMRC) yang 

dapat digunakan oleh peserta didik dan staf dosen bedah untuk melakukan 

penelitian. 

3. Adanya sistem informasi dan e-Library yang disiapkan oleh fakultas dapat 

dimanfaatkan maksimal oleh para peserta didik sehingga kompetensi lulusan bisa 

semakin meningkat. 

4. Rumah Sakit juga memiliki e-Library yang bebas diakses oleh dosen dan peserta 

didik. 

5. Beberapa pakar peneliti di tingkat fakultas maupun program studi lain selalu siap 

membantu staf dosen dan peserta didik untuk melakukan penelitian. 
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Threat (Ancaman) 

1. SPP untuk peserta didik semakin tinggi 

2. Biaya kursus wajib peserta didik semakin mahal dan hampir selalu diadakan di luar 

kota Makassar sehingga cukup membebani peserta didik. 

3. Mahalnya biaya penelitian terutama alat dan reagent yang dibutuhkan untuk suatu 

penelitian yang bermutu. 

 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Rumah Sakit Pendidkan Utama 

merupakan Rumah Sakit Umum Pusat 

yang memiliki Sarana dan Prasarana 

yang sangat memadai. 

2. Setiap kantor di Prodi Bedah dan divisi 

memiliki sarana dan prasaran serta 

sistim informatika yang cukup untuk 

menunjang lancarnya proses 

pendidikan. 

3. Tersedia e-Library di Fakultas 

Kedokteran dan Rumah Sakit Pusat 

Pendidikan yang bisa diakses setiap 

saat oleh dosen dan peserta didik. 

4. Tersedianya akses internet yang mudah 

ditingkat fakultas maupun departemen 

1. Pembiayaan proses pendidikan 

masih dikelola di tingkat fakultas 

2. Dana yang bersumber dari 

peserta didik hanya sebagian saja 

yang bisa digunakan dan diatur 

dalam RKAT Departemen Bedah 

3. Penggunaan dana untuk proses 

pendidikan diatur berdasarkan 

skala prioritas dan ketersediaan 

dana di tingkat fakultas. 

Opportunity (Kesempatan) Threat (Ancaman) 

1. Universitas Hasanuddin telah menjadi 

Badan Layanan Umum sehingga di 

masa depan akan lebih mudah 

memperoleh dana pendidikan dan 

penelitian. 

2. FK-UNHAS memiliki pusat penelitian 

terpadu yang cukup lengkap di tingkat 

Universitas yaitu: Hasanuddin 

University Medical Research Center 

(HUMRC) yang dapat digunakan oleh 

1. SPP untuk peserta didik semakin 

tinggi 

2. Biaya kursus wajib peserta didik 

semakin mahal dan hampir selalu 

diadakan di luar kota Makassar 

sehingga cukup membebani 

peserta didik. 

3. Mahalnya biaya penelitian 

terutama alat dan reagent yang 

dibutuhkan untuk suatu 

penelitian yang bermutu. 
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peserta didik dan staf dosen bedah 

untuk melakukan penelitian. 

3. Adanya sistem informasi dan e-Library 

yang disiapkan oleh fakultas dapat 

dimanfaatkan maksimal oleh para 

peserta didik sehingga kompetensi 

lulusan bisa semakin meningkat. 

4. Rumah Sakit juga memiliki e-Library 

yang bebas diakses oleh dosen dan 

peserta didik. 

5. Beberapa pakar peneliti di tingkat 

fakultas maupun program studi lain 

selalu siap membantu staf dosen dan 

peserta didik untuk melakukan 

penelitian. 

 

 

Strategi untuk pemecahan Masalah, perbaikan dan pengembangan 

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

A. Melakukan perencanaan pengembangan Prodi Bedah dengan 

menginventarisir  peluang peluang yang ada 

B. Memanfaatkan pusat penelitian Universitas untuk melakukan penelitian yang 

bermutu dan berkesinambungan 

C. Membuat pohon penelitian yang melibatkan seluruh staf dosen dan peserta 

didik 

 

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

A. Memanfaatkan maksimal dana pendidikan yang tersedia dengan menyusun 

RKAT yang baik dengan melibatkan seluruh staf Bedah untuk memperoleh 

masukan dan ide pengembangan Prodi Bedah 

B. Menyelenggarakan simposium dan workshop untuk para alumni  

C. Menyelenggarakan pelatihan Basic Surgical Skill untuk dokter umum yang 

berminat untuk melanjutkan pendidikan di prodi beadh 
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3. Strategi ST (Strength (Kekuatan) - Threat (Ancaman)) 

A. Melakukan penelitian bersama denga prodi lain atau pusat penelitian lain. 

B. Mengusahakan agar sebagian kursus wajib bisa diselenggarakan di Makassar 

 

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

A. Menentukan skala prioritas penggunaan dana pendidikan sehingga efektif 

dan efisien 

B. Mengusahakan beasiswa untuk peserta didik yang biaya mandiri 

 

                Internal 

  Ekternal 
Strength (Kekuatan) 

Weakness 

(Kelemahan) 

Opportunity 

(Kesempatan) 

A. Melakukan 

perencanaan pe-

ngembangan Prodi 

Bedah dengan 

menginventarisir  pe-

luang pe-luang yang 

ada 

B. Memanfaatkan pusat 

peneli-tian Universitas 

untuk melakukan 

peneli-tian yang 

bermutu dan 

berkesinambungan 

C. Membuat pohon peneli-

tian yang melibatkan 

seluruh staf dosen dan 

peserta didik 

A. Memanfaatkan 

maksimal dana 

pendidikan yang 

tersedia dengan 

menyusun RKAT 

yang baik dengan 

melibatkan seluruh 

staf Bedah un-tuk 

memperoleh 

masukkan dan ide 

pengem-bangan 

Prodi Bedah 

B. Menyelenggarakan 

simposium dan 

work-shop untuk 

para alumni  

C. Menyelenggarakan 

pe-latihan Basic 

Surgical Skill untuk 

dokter umum yang 

berminat untuk 

melanjutkan 

pendidikan di prodi 
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bedah 

Threat (Ancaman) 

A. Melakukan penelitian 

bersama denga prodi 

lain atau pusat peneli-

tian lain. 

B. Mengusahakan agar 

sebagian kursus wajib 

bisa diselenggarakan di 

Makassar 

A. Menentukan skala 

prio-ritas 

penggunaan dana 

pendidikan 

sehingga efektif dan 

efisien 

B. Mengusahakan 

beasis-wa untuk 

peserta didik yang 

biaya mandiri 
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Komponen G :  

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. 

 

Penelitian merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Untuk 

menunjang penelitian peserta didik maka FK-UNHAS telah menyiapkan pusat 

penelitian yang dikenal sebagai: Hasanuddin University Medical Research Center 

(HUMRC). Pusat penelitian ini bukan saja untuk peserta didik tapi juga untuk seluruh 

staf Fakultas Kedokteran dari berbagai disiplin Ilmu. Laboratorium Penelitian ini 

terletak di Lantai 6 Gedung A UNHAS. Selain itu, para peserta didik juga bisa 

melakukan penelitian di beberapa departemen yaitu : Departemen Patologi Anatomi, 

Departemen Patologi Klinik, Departemen Radiologi dan Departemen Mikrobiologi. 

Peserta didik dalam penelitiannya dibimbing oleh seorang pembimbing dari staf Bedah 

dan seorang pembimbing statistik dari Departemen Kesehatan Masyarakat. Selain 

penelitian mandiri para peserta didik juga dilibatkan dalam penelitian staf Senior Bedah. 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kesempatan bagi para peserta didik 

untuk mengaplikasikan ilmunya dibawah bimbing senior penanggung jawab PKM. 

Kegiatan ini selalu di laksanakan dengan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. 

Dalam Meningkatkann mutu pendidikan peserta didik, Prodi Ilmu Bedah juga 

melakukan kerja sama dengan departemen lain seperti Departemen Anestesiologi, 

Departemen Anatomi, Departemen Patologi Anatomi, Departemen Patologi Klinik, 

Departemen Radiologi dan Departemen Mikrobiologi. Selain kerja sama dengan 

depertemen lingkup fakultas, Prodi Ilmu Bedah juga bekerja sama dengan Institusi luar 

negeri yaitu dengan University of Medicine and Pharmacy Ho Chi Minh City, Vietnam 

dan Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur untuk Meningkatkann skill peserta 

didik dalam hal bedah digestif dan laparoskopi. 

Analisis SWOT : Komponen G  

Strength (Kekuatan) 

1. Staf bedah yang berkualifikasi S3 sudah ada 11 orang dan beberapa staf sedang 

pendidikan S3. 

2. Beberapa divisii dalam Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS telah menjalin 

kerja sama dengan beberapa rumah sakit di Vietnam, Jepang dan Korea untuk 

mengembangan staf. 
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3. Beberapa staf sudah berpengalaman dalam Bantuan dan Penanggulangan 

Bencana Nasional 

4. Beberapa staf berperan aktif dalam Bakti Sosial di berbagai lokasi. 

5. Prodi Bedah FK-UNHAS telah menjalain kerja sama dengan beberapa senter 

pendidikan di luar negeri seperti Vietnam, Jepang, Korea dan Malaysia. 

 

Weakness (Kelemahan) 

1. Belum banyak staf dosen yang melakukan penelitian 

2. Hasil penelitian masih jarang dipublikasi 

3. Belum ada staf yang ditunjuk khusus untuk meminpin penelitian terpadu dalam 

departemen bedah. 

 

Opportunity (Kesempatan) 

1. Universitas Hasanuddin telah memiliki Pusat Penelitian Terpadu dengan 

peralatan yang canggih, yaitu: Hasanuddin University Medical Research Center 

(HUMRC) dan beberapan departemen lain telah memiliki laboratorium 

penelitian yang dipimpin oleh pakar yang sangat berpengalaman yang dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik untuk melakukan penelitian. 

2. Beberapa peneliti di FK-UNHAS telah memiliki reputasi internasional dan 

menjadi reviewer di beberapa majalah internasional. 

3. Para peneliti FK-UNHAS membuka peluang dan bersedia membimbing para 

peserta didik Program Studi Bedah untuk melakukan penelitian. 

 

Threat (Ancaman) 

1. Penelitian di Prodi dalam lingkup FK-Unhas sudah sangat banyak dan banyak 

dipublikasi di majalah nasional maupun internasional 

2. Prodi Bedah di senter pendidikan lain semakin maju dalam bidang penelitian dan 

publikasi. 
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Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Staf bedah yang berkualifikasi S3 

sudah ada 11 orang dan beberapa staf 

sedang pendidikan S3. 

2. Beberapa divisii dalam Program Studi 

Ilmu Bedah FK-UNHAS telah 

menjalin kerja sama dengan beberapa 

rumah sakit di Vietnam, Jepang dan 

Korea untuk mengembangan staf. 

3. Beberapa staf sudah berpengalaman 

dalam Bantuan dan Penanggulangan 

Bencana Nasional 

4. Beberapa staf berperan aktif dalam 

Bakti Sosial di berbagai lokasi. 

5. Prodi Bedah FK-UNHAS telah 

menjalin kerja sama dengan beberapa 

senter pendidikan di luar negeri seperti 

Vietnam, Jepang, Korea dan Malaysia. 

1. Belum banyak staf dosen yang 

melakukan penelitian 

2. Hasil penelitian masih jarang 

dipublikasi 

3. Belum ada staf yang ditunjuk 

khusus untuk meminpin 

penelitian terpadu dalam 

departemen bedah. 

Opportunity (Kesempatan) Threat (Ancaman) 

1. Universitas Hasanuddin telah memiliki 

Pusat Penelitian Terpadu dengan 

peralatan yang canggih, yaitu: 

Hasanuddin University Medical 

Research Center (HUMRC) dan 

beberapan departemen lain telah 

memiliki laboratorium penelitian yang 

dipimpin oleh pakar yang sangat 

berpengalaman yang dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik untuk 

melakukan penelitian. 

2. Beberapa peneliti di FK-UNHAS telah 

memiliki reputasi internasional dan 

menjadi reviewer di beberapa majalah 

internasional. 

1. Penelitian di Prodi dalam lingkup 

FK-Unhas sudah sangat banyak 

dan banyak dipublikasi di majalah 

nasional maupun internasional 

2. Prodi Bedah di senter pendidikan 

lain semakin maju dalam bidang 

penelitian dan publikasi 
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3. Para peneliti FK-UNHAS membuka 

peluang dan bersedia membimbing 

para peserta didik Program Studi 

Bedah untuk melakukan penelitian. 

 

Strategi untuk pemecahan Masalah, perbaikan dan pengembangan 

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

A. Mengundang pakar penelitian FK-UNHAS untuk memberikan pelatihan 

metode penelitian dan teknik penulisan dan pelaporan di jurnal nasional dan 

internasional 

B. Memotivasi staf dosen yang S3 untuk mendisign suatu penelitian bersama 

C. Memotivasi staf dosen untuk melakukan penelitian bersama dengan prodi 

lain di lingkup FK-UNHAS. 

 

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

A. Mengundang pakar penelitian FK-UNHAS untuk terlibat dalam penelitian staf 

dosen. 

B.   Meminta pakar penelitian dari prodi lain untuk membantu memberikan 

masukan dan pengarahan untuk publikasi di majalah nasional dan internasional. 

C.   Menunjuk staf dosen yang muda dan berbakat untuk belajar tentang penelitian 

di pusat penelitian dalam atau luar negeri 

 

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

A. Staf dosen yang masih muda dan sudah S3 diminta untuk ikut dalam proyek 

penelitian di tingkat fakultas 

B.   Mendorong staf dosen untuk melakukan penelitian multisenter 

 

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

A. Mendorong staf dosen yang muda untuk mengambil program S3 

B.   Melibatkan peserta didik dalam setiap penelitian staf dosen 

C.   Mendorong staf dosen untuk lebih aktif menulis buku dan publikasi di majalah 

D. Semua hasil karya akhir peserta didik yang baik di publikasikan di majalah 
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Internal 

  Ekternal 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Kesempatan) 

A. Mengundang pakar 

penelitian FK-UNHAS 

untuk memberikan 

pelatihan metode 

penelitian dan teknik 

penulisan dan pelaporan 

di jurnal nasional dan 

internasional 

B. Memotivasi staf dosen 

yang S3 untuk 

mendisign suatu pene-

litian bersama 

C. Memotivasi staf dosen 

untuk melakukan 

penelitian bersama 

dengan prodi lain di 

lingkup FK-UNHAS. 

A. Mengundang pakar 

penelitian FK-UNHAS 

untuk terlibat dalam 

penelitian staf dosen. 

B. Meminta pakar 

penelitian dari prodi lain 

untuk membantu 

memberikan masukan 

dan pengarahan untuk 

publikasi di majalah 

nasional dan 

internasional. 

C. Menunjuk staf dosen 

yang muda dan berbakat 

untuk belajar tentang 

penelitian di pusat 

penelitian dalam atau 

luar negeri 

Threat 

(Ancaman) 

A. Staf dosen yang masih 

muda dan sudah S3 

diminta untuk ikut 

dalam proyek penelitian 

di tingkat fakultas 

B. Mendorong staf dosen 

untuk melakukan 

penelitian multi-senter 

A. Mendorong staf dosen 

yang muda untuk 

mengambil program S3 

B. Melibatkan peserta didik 

dalam setiap penelitian 

staf dosen 

C. Mendorong staf dosen 

untuk lebih aktif menulis 

buku dan publikasi di 

majalah 

D. Semua hasil karya akhir 

peserta didik yang baik 
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di publikasikan di 

majalah 
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II. ANALISIS SWOT program Pendidikan secara keseluruhan, merujuk kepada 

deskripsi SWOT setiap komponen. 

 

1. Analisis antarkomponen  

Strength (Kekuatan) 

1. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS telah memulai pendidikan sejak 1980 
dan telah menghasilkan banyak lulusan yang mempunyai kompetensi yang 
tinggi, bertugas di berbagai propinsi dan cukup dikenal di tingkat nasional. 

2. Beberapa lulusan Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS, saat ini ikut 
berkontribusi dalam memajukan pendidikan dokter spesialis bedah di 
Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dan berperan aktif diberbagai perhimpunan / 
organisasi profesi. 

3. Cukup banyak staf dosen yang menjadi pembicara di forum pertemuan ilmiah 
dtingkat nasional maupun internasional. 

4. Beberapa staf sudah berpengalaman dalam Bantuan dan Penanggulangan 

Bencana Nasional 

5. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS mempunyai staf dosen yang cukup 
banyak yang terdiri dari 6 guru Besar, kualifikasi S3 sebanyak 9 orang dan 32 
orang konsultan. Sebagian staf dosen masih muda. 

6. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS mempunyai 8 divisi yang ditunjang 
oleh staf dosen yang cukup memadai. 

7. Rasio staf dosen dan peserta didik cukup baik yaitu < 1 : 3. 

8. Kurikulum pendidikan dokter spesialis bedah disusun oleh Kolegium Ilmu 

Bedah Indonesia. Ujian nasional dilakukan secara terpadu oleh KIBI. 

9. Rumah Sakit Pendidikan Utama merupakan Rumah Sakit Umum Pusat yang 

memiliki Sarana dan Prasarana yang sangat memadai dan variasi kasus 

sangat banyak. 

10. Setiap ruangan di Prodi Bedah dan divisi memiliki sarana dan prasaran serta 

sistim informatika yang cukup untuk menunjang lancarnya proses pendidikan. 

11. Tersedia e-library di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pusat Pendidikan 

yang bisa diakses setiap saat oleh dosen dan peserta didik. 

12. Tersedianya akses internet yang mudah di tingkat fakultas maupun 
departemen 

13. Beberapa divisi dalam Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS telah menjalin 

kerja sama dengan beberapa rumah sakit di Vietnam, Jepang dan Malaysia 

untuk mengembangan staf. 

14. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS telah bekerja sama dengan beberapa 

Rumah Sakit Jejaring untuk lahan pendidikan peserta didik untuk mencapai 

kompetensi sebagai seorang dokter bedah. 
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15. Sudah ada staf yang ditunjuk khusus untuk mengkoordinir penelitian terpadu 

dalam departemen bedah 

 

Weakness (Kelemahan) 

1. Sebagian besar tenaga dosen berasal dari Kemenkes dan sebagian 

belum mempunyai  NIDK. 

2. Sebagian Guru Besar akan memasuki masa purna bakti. 

3. Belum semua staf pengajar bedah yang bersertifikasi dosen.  

4. Penelitian dan publikasi ilmiah staf dosen masih sangat kurang, baik 

nasional maupun internasional. 

5. Jumlah penelitian yang melibatkan peserta didik masih kurang. 

6. Pembiayaan proses pendidikan masih dikelola di tingkat fakultas 

7. Dana yang bersumber dari peserta didik hanya sebagian saja yang bisa 

digunakan dan diatur dalam RKAT Departemen Bedah 

8. Biaya kursus, akomodasi dan transportasi cukup mahal karena kursus 

wajib bedah dasar dan lanjut selalu diadakan di luar kota Makassar 

9. Belum ada kebijakan yang mensetarakan antara staf bedah yang 

berasal dari Kemenristekdikti dan Kemenkes 

 

Opportunity (Kesempatan) 

1. Universitas Hasanuddin telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri 

Berbadan Hukum sehingga anggaran pendidikan bisa semakin 

mudah diperoleh dan dimanfaatkan 

2. Universitas Hasanuddin telah memiliki Pusat Penelitian Terpadu dengan 

peralatan yang canggih, yaitu : Hasanuddin University Medical Research 

Center ( HUMRC ) dan beberapan departemen lain telah memiliki 

laboratorium penelitian yang dipimpin oleh pakar yang sangat 

berpengalaman yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk 

melakukan penelitian. 

3. Beberapa peneliti di FK-UNHAS telah memiliki reputasi internasional dan 

menjadi reviewer di beberapa majalah internasional. 

4. Para peneliti FK-UNHAS membuka peluang dan bersedia membimbing 

para staf dosen dan peserta didik Program Studi Bedah untuk melakukan 

penelitian. 



52 

 

 

5. Semakin terbukanya peluang staf bedah kemenkes untuk 

mendapatkan NIDK dan menduduki jabatan akademik di tingkat 

fakultas. 

6. Pimpinan Fakultas sangat membantu dalam menyiapkan atau melengkapi 

sarana dan prasarana baik di Rumah sakit Pendidikan Utama maupun 

rumah sakit pendidikan jejaring / afiliasi untuk proses pendidikan dokter 

spesialis bedah. 

7. Kemenkes menyiapkan cukup banyak beasiswa untuk pendidikan dokter 

spesialis dan proses semakin mudah. 

8. Banyak peminat yang mendaftar untuk menjadi peserta didik 

9. Banyak rumah sakit di Indonesia bagian timur masih kekurangan dokter 

bedah 

10. Jumlah dan variasi kasus cukup banyak di Rumah Sakit Pendidikan 

Utama maupun jejaring.  

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

maupun psikomotor oleh pembimbing atau pakar dibidangnya yang dipilih 

oleh KIBI, sehingga tingkat knowledge dan psikomotor lebih merata 

diantara peserta didik dari berbagai senter pendidikan. 

12. Sistem informasi dan e-library telah tersedia di fakultas dan Rumah Sakit 

Pendidkan Utama yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para 

peserta didik sehingga kompetensi lulusan bisa semakin meningkat. 

 

Threat (Ancaman) 

1. Mahalnya biaya penelitian terutama alat dan reagent yang dibutuhkan 

untuk suatu penelitian yang bermutu. 

2. Pada era BPJS, variasi kasus di Rumah Sakit Pendidikan Utama ( tipe A ) 

akan semakin kurang 

3. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan 

yang semakin tinggi 

4. Tuntutan Hak Asasi Manusia dan aspek legal praktik kedokteran 

5. Perkembangan informasi dan teknologi kedokteran yang terus 

berkembang 



53 

 

 

6. Persaingan lulusan spesialis bedah di era globalisasi 

7. Komersialisasi pendidikan 

8. Masalah kesehatan saat ini yaitu penyakit yang kompleks, 

pembiayaan kesehatan dan tidak meratanya fasilitas kesehatan 

9. Kurangnya staf dosen yang berkualifikasi menjadi guru besar 

10. Biaya pendidikan semakin tinggi 

11. Peserta didik lebih banyak swadana dibandingkan dengan 

beasiswa. 

12. Pada era BPJS, variasi kasus di Rumah Sakit Pendidikan Utama ( 

tipe A ) akan semakin kurang 

13. Kompetisi di antara institusi pendidikan dokter spesialis bedah 

untuk mendapatkan calon spesialis bedah yang berkualitas tinggi. 

14. Tuntutan stakeholders akan mutu lulusan yang kompeten dan 

profesional semakin meningkat. 

15. Era globalisasi menyebabkan banyak dokter bedah dari luar negeri 

membuka praktek di Indonesia. 

16. Beberapa staf pengajar menduduki jabatan struktural sehingga jam 

mengajar berkurang 

17. Beberapa Guru Besar akan memasuki masa purna bakti. 

18. Kemajuan dan fasilitas teknologi kedokteran yang mutakhir tidak 

diakomodasi oleh kurikulum pendidikan. 

19. Pengembangan pendidikan spesialisasi  dari masing-masing divisi 

mengurangi kesempatan pendidikan bedah umum.  

20. Biaya kursus wajib peserta didik semakin mahal dan hampir selalu 

diadakan di luar kota Makassar sehingga cukup membebani 

peserta didik. 

21. Mahalnya biaya penelitian terutama alat dan reagent yang 

dibutuhkan untuk suatu penelitian yang bermutu. 
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Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

1. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS 

telah memulai pendidikan sejak 1980 

dan telah menghasilkan banyak lulusan 

yang mempunyai kompetensi yang 

tinggi, bertugas di berbagai propinsi dan 

cukup dikenal di tingkat nasional. 

2. Beberapa lulusan Program Studi Ilmu 

Bedah FK-UNHAS, saat ini ikut 

berkontribusi dalam memajukan 

pendidikan dokter spesialis bedah di 

Kolegium Ilmu Bedah Indonesia dan 

berperan aktif diberbagai perhimpunan / 

organisasi profesi. 

3. Cukup banyak staf dosen yang menjadi 

pembicara di forum pertemuan ilmiah 

dtingkat nasional maupun internasional. 

4. Beberapa staf sudah berpengalaman 

dalam Bantuan dan Penanggulangan 

Bencana Nasional 

5. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS 

mempunyai staf dosen yang cukup 

banyak yang terdiri dari 6 guru Besar, 

kualifikasi S3 sebanyak 9 orang dan 32 

orang konsultan. Sebagian staf dosen 

masih muda. 

6. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS 

mempunyai 8 divisi yang ditunjang oleh 

staf dosen yang cukup 

7. Rasio staf dosen dan peserta didik 

cukup baik yaitu < 1 : 3. 

8. Kurikulum pendidikan dokter spesialis 

bedah disusun oleh Kolegium Ilmu 

Bedah Indonesia. Ujian nasional 

dilakukan secara terpadu oleh KIBI. 

9. Rumah Sakit Pendidkan Utama 

merupakan Rumah Sakit Umum Pusat 

yang memiliki Sarana dan Prasarana 

yang sangat memadai dan variasi kasus 

sangat banyak. 

10. Setiap kantor di Prodi Bedah dan divis 

memiliki sarana dan prasaran serta 

sistim informatika yang cukup untuk 

menunjang lancarnya proses 

pendidikan. 

1. Sebagian besar tenaga dosen berasal dari 

Kemenkes dan sebagian belum mempunyai  

NIDK. 

2. Sebagian besar Guru Besar sudah purna 

bakti 

3. Baru sebagian staf yang berkualifikasi S3 

4. Staf bedah yang bersertifikasi dosen masih 

kurang 

5. Penelitian dan publikasi ilmiah staf dosen 

masih sangat kurang, baik nasional maupun 

internasional. 

6. Jumlah penelitian yang melibatkan peserta 

didik masih kurang. 

7. Pembiayaan proses pendidikan masih 

dikelola di tingkat fakultas 

8. Dana yang bersumber dari peserta didik 

hanya sebagian saja yang bisa digunakan 

dan diatur dalam RKAT Departemen Bedah 

9. Banyak residen yang tidak menyelesaikan 

tugas tepat waktu sehingga masa 

pendidikan menjadi lama   

10. Biaya kursus, akomodasi dan transportasi 

cukup mahal karena Kursus wajib bedah 

dasar dan lanjut selalu diadakan di luar kota 

Makassar 

11. Belum ada staf yang ditunjuk khusus untuk 

mengkoordinir penelitian terpadu dalam 

departemen bedah. 
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11. Tersedia e-Library di Fakultas 

Kedokteran dan Rumah Sakit Pusat 

Pendidikan yang bisa diakses setiap 

saat oleh dosen dan peserta didik. 

12. Tersedianya akses internet yang mudah 

ditingkat fakultas maupun departemen 

13. Beberapa divisi dalam Program Studi 

Ilmu Bedah FK-UNHAS telah menjalin 

kerja sama dengan beberapa rumah 

sakit di Vietnam, Jepang dan Korea 

untuk mengembangan staf. 

14. Program Studi Ilmu Bedah FK-UNHAS 

telah bekerja sama dengan beberapa 

Rumah Sakit Jejaring untuk lahan 

pendidikan peserta didik untuk 

mencapai kompetensi sebagai seorang 

dokter bedah. 

 

Opportunity (Kesempatan) 

 

Threat (Ancaman) 

1. Universitas Hasanuddin telah menjadi 

Badan Layanan Umum sehingga 

anggaran pendidikan bisa semakin 

mudah diperoleh dan dimanfaatkan 

2. Universitas Hasanuddin telah memiliki 

Pusat Penelitian Terpadu dengan 

peralatan yang canggih, yaitu : 

Hasanuddin University Medical 

Research Center ( HUMRC ) dan 

beberapan departemen lain telah 

memiliki laboratorium penelitian yang 

dipimpin oleh pakar yang sangat 

berpengalaman yang dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik untuk 

melakukan penelitian. 

3. Beberapa peneliti di FK-UNHAS telah 

memiliki reputasi internasional dan 

menjadi reviewer di beberapa majalah 

internasional. 

4. Para peneliti FK-UNHAS membuka 

peluang dan bersedia membimbing para 

staf dosen dan peserta didik Program 

Studi Bedah untuk melakukan 

penelitian. 

5. Ada kebijakan yang mensetarakan 

antara staf bedah yang berasal dari 

Kemendikbud dan Kemenkes. 

1. Kurangnya minat lulusan Prodi Bedah FK-

UNHAS untuk menjadi staf dosen 

2. Peminat calon peserta didik dari alumni FK. 

UNHAS sangat kurang 

3. Biaya pendidikan semakin tinggi 

4. Mahalnya biaya penelitian terutama alat 

dan reagent yang dibutuhkan untuk suatu 

penelitian yang bermutu. 

5. Peminat calon peserta didik lebih banyak 

dari FK Universitas Swasta dibandingkan 

FK Universitas Negeri. 

6. Peserta didik lebih banyak swadana 

dibandingkan dengan beasiswa. 

7. Pada era BPJS, variasi kasus di Rumah 

Sakit Pendidikan Utama ( tipe A ) akan 

semakin kurang 

8. Penelitian di Program studi  lain dalam 

lingkup FK-Unhas sudah sangat banyak 

dan banyak dipublikasikan  di majalah 

nasional maupun internasional 

9. Prodi Bedah di senter pendidikan lain 

banyak melakukan publikasi di tingkat 

nasional maupun internasional. 



56 

 

 

6. Semakin terbukanya peluang staf bedah 

kemenkes untuk mendapatkan NIDK 

dan menduduki jabatan akademik di 

tingkat fakultas. 

7. Pimpinan Fakultas sangat membantu 

dalam menyiapkan atau melengkapi 

sarana dan prasarana baik di Rumah 

sakit Pendidikan Utama maupun rumah 

sakit pendidikan jejaring / afiliasi untuk 

proses pendidikan dokter spesialis 

bedah. 

8. Kemenkes menyiapkan cukup banyak 

beasiswa untuk pendidikan dokter 

spesialis dan proses semakin mudah. 

9. Banyak peminat yang mendaftar untuk 

menjadi peserta didik 

10. Banyak rumah sakit masih kekurangan 

dokter bedah 

11. Jumlah dan variasi kasus cukup banyak 

di Rumah Sakit Pendidikan Utama 

maupun jejaring.  

12. Pada kursus wajib, peserta didik 

dibimbing dan dilatih baik knowledge 

maupun psikomotor oleh pembimbing 

atau pakar dibidangnya yang dipilih oleh 

KIBI, sehingga tingkat knowledge dan 

psikomotor lebih merata diantara 

peserta didik dari berbagai senter 

pendidikan. 

13. Sistem informasi dan e-Library telah 

tersedia di fakultas dan Rumah Sakit 

Pendidkan Utama yang dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh 

para peserta didik sehingga kompetensi 

lulusan bisa semakin meningkat. 

 

 

e. Strategi dan pengembangan 

A. Mengusahakan semua staf dosen untuk mendapat NIDN atau NIDK 

dan mengikuti sertifikasi dosen. 

B. Memfasilitasi semua staf dosen senior yang telah memenuhi syarat 

untuk mencapai Guru Besar 

C. Mendorong semua staf dosen yang masih muda di tiap divisi untuk 

mengambil program doktor dan mengembangkan diri dengan lebih 



57 

 

 

sering mengikuti dan menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah baik 

tingkat nasional maupun internasional. 

D. Mendorong semua staf dosen untuk melibatkan diri dalam 

pengembangan pendidikan bedah di Indonesia dengan berperan serta 

di Kolegium Ilmu Bedah Indonesia. 

E. Mendorong setiap divisi bedah untuk melakukan penelitian dengan 

memanfaatkan fasilitas laboratorium penelitian yang telah ada di 

UNHAS dan  melibatkan beberapa staf dosen dan peserta didik. 

F. Mengundang pakar penelitian UNHAS untuk ikut terlibat dalam 

penelitian yang dilakukan staf dosen bedah. 

G. Melakukan kerja sama penelitian dengan pusat penelitian lain di 

tingkat nasional maupun international. 

H.  Mempublikasikan semua hasil penelitian staf dosen dan peserta didik 

di majalah nasional dan internasional. 

I. Memotivasi peserta didik untuk memanfaatkan e-Library yang telah 

disiapkan oleh fakultas dan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan 

mendorong peserta didik bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu. 

J. Mengundang pembicara tamu dalam negeri maupun luar negeri untuk 

memberikan kuliah untuk peserta didik. 

K. Melakukan kerja sama dengan senter pendidikan dalam negeri 

maupun luar negeri untuk lahan pendidikan peserta didik sehingga 

bisa meningkatkan kompetensi peserta didik. 

L. Meningkatkan jumlah kerja sama dengan rumah sakit di dalam 

provinsi maupun luar provinsi untuk lahan pendidikan peserta didik. 

M. Melibatkan alumni dalam proses pendidikan peserta didik di rumah 

sakit jejaring. 

N. Mengadakan seminar atau simposium-workshop per tahun untuk 

dokter umum sehingga para dokter tertarik untuk mengikuti pendidikan 

di Prodi Bedah FK-UNHAS. 
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2. Hasil Analisis SWOT 

a. Analisis Kekuatan (Stenght) 

No Kekuatan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

1 

Visi, Misi, 

Tujuan, dan 

Sasaran, serta 

Strategi 

Pencapaiannya 

0.05             

a 

Visi, misi, tujuan 

dan sasaran 

mencerminkan 

usaha untuk 

menghasilkan 

lulusan 

profesional yang 

mampu bekerja 

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat 

dalam pelayanan 

ilmu bedah  

  0.3 4       0.06 

b 

Visi, misi, tujuan 

dan sasaran telah 

dirumuskan agar 

menjadi unggul 

di tingkat 

nasional dan 

berwawasan 

internasional. 

  0.3   3     0.045 

c 

Visi, misi, tujuan 

dan sasaran 

disusun oleh 

segenap civitas 

akademika untuk 

kemajuan 

program studi 

dan telah sejalan 

dengan visi, 

  0.4 4       0.08 
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misi, tujuan, dan 

sasaran Fakultas 

Kedokteran 

UNHAS 

  Sub Jumlah   1   0.185 

 

 

 

No Kekuatan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

2 

Tata Pamong, 

Kepemimpinan, 

Sistem 

Pengelolaan, 

dan Penjaminan 

Mutu 

0.15             

a 

Memiliki 

prosedur dan 

kriteria seleksi 

jabatan KPS dan 

SPS 

  0.1   3     0.045 

b 

Memiliki struktur 

organisasi dan 

uraian tugas 

pokok dan 

tanggung jawab 

yang jelas 

  0.2   3     0.09 

c 

Pengelolaan 

prodi dilakukan 

secara transparan 

dan akuntabel 

  0.1   3     0.045 

d 

Rapat staf dan 

rapat koordinasi 

rutin dilakukan 

dalam upata 

melakukan 

evaluasi dan 

  0.3   3     0.135 
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monitoring 

e 

Memiliki data 

mengenai alumni 

dan adaptasi 

lulusan luar 

negeri yang 

tersebar dan 

terhimpun dalam 

ikatan alumni 

bedah onkologi 

FK Unhas 

  0.3     2   0.09 

  Sub Jumlah   1   0.405 

 

 

No Kekuatan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

3 
Mahasiswa dan 

Lulusan 
0.2             

a 

Merupakan salah satu 

IPDS yang diminati 

oleh calon peserta didik 

dari berbagai daerah 

dan peserta adaptasi 

lulusan luar negeri 

  0.1   3     0.06 

b 

Sistem seleksi calon 

peserta telah memiliki 

standar baku dan 

objektif sesuai aturan 

kolegium dan fakultas. 

  0.2   3     0.12 

c 

Memiliki jumlah dan 

variasi kasus yang 

cukup banyak serta 

memiliki RS satelit dan 

afiliasi yang banyak. 

  0.2 4       0.16 

d 
Banyaknya peserta 

didik yang memperoleh 

penghargaan dalam 

  0.2 4       0.16 
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karya ilmiah nasional 

dan internasional. 

e 

Persentase tingkat 

kelulusan dalam ujian 

akhir nasional yang 

tinggi. 

  0.1   3     0.06 

f 

Tingginya partisipasi 

alumni dalam 

membantu proses 

pendidikan 

  0.1     2   0.04 

g 
Banyaknya pembinaan 

soft skills peserta didik. 
  0.1     2   0.04 

  Sub Jumlah   1   0.64 

 

 

 

Kekuatan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

4 
Sumber Daya 

Manusia 
0.15             

a 

Memiliki staf pengajar 

dengan 1 guru besar, 2 

doktor, 9 konsultan, dan 

2 yang sementara 

menjalani pendidikan 

S3. 

  0.3   3     0.135 

b 

Memiliki staf yang 

memiliki reputasi 

nasional dan 

internasional 

  0.2   3     0.09 

c 

Memiliki pola 

rekrutmen staf pendidik 

dan tenaga 

kependidikan yang 

jelas. 

  0.3     2   0.09 

d 

Rencana pengembangan 

karir tenaga pendidik 

yang jelas. 

  0.2     2   0.06 
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  Sub Jumlah   1   0.375 

 

 

No Kekuatan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c a x b x c 

4 3 2 1 
 

5 

Kurikulum, 

Pembelajaran dan 

Suasana Akademik 

0.15             

a 

Memiliki kurikulum 

yang sesuai dengan 

Standar Nasional 

Pendidikan dan Standar 

Kompetensi Dokter 

Spesialis bedah 

onkologi 

  0.2   3     0.09 

b 

Suasana akademik 

telah tercipta melalui 

kegiatan akademik dan 

non akademik yang 

terdokumentasi dengan 

baik 

  0.2     2   0.06 

c 

Telah dilakukan 

evaluasi dan perbaikan 

secara berkala pada 

kurikulum 

  0.2   3     0.09 

d 

Banyaknya RS Afiliasi 

dan Satelit dalam 

pengembangan 

pengetahuan dan skill 

peserta didik 

  0.2   3     0.09 

e 

Terstrukturnya 

pembimbingan dan 

jadwal pembacaan 

karya ilmiah (journal 

reading, laporan kasus, 

sari pustaka, dan 

penelitian) serta 

  0.2     2   0.06 
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laporan harian pagi 

  Sub Jumlah   1   0.39 

 

 

 

 

 

No Kekuatan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

6 

Pembiayaan. Sarana 

dan Prasarana, serta 

Sistem Informasi 

0.1             

a 

Tersedianya anggaran 

operasional pendidikan 

untuk program studi 

dari Fakultas dan 

Universitas 

  0.3 4       0.12 

b 

Perencanaan dan 

penggunaan anggaran 

telah dilakukan secara 

transparan dan 

akuntabel serta 

melibatkan program 

studi 

  0.2   3     0.06 

c 

Peserta didik dan 

tenaga pendidik 

memiliki akses ke 

perpustakaan 

  0.3 4       0.12 

d 
Memiliki akses jaringan 

internet yang memadai 
  0.2   3     0.06 

  Sub Jumlah   1   0.36 
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Keterangan : Skala Penilaian 

(4) Sangat Baik atau Sangat Berbobot/berpegaruh 

(3) Baik atau Cukup Berbobot/berpengaruh 

(2) Cukup atau Sedikit Berbobot/berpengaruh 

(1) Kurang atau Tidak Berbobot/berpengaruh 

No Kekuatan 
Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c a x b x c 

4 3 2 1 

7 

Penelitian, 

Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan 

Kerjasama 

0.1             

a 

Memiliki RS 

pendidikan dan jejaring 

dengan jumlah pasien 

yang banyak dan kasus 

bervariasi sebagai 

sumber penelitian 

  0.2   3     0.06 

b 

Fakultas dan universitas 

memberikan 

penghargaan yang 

tinggi bagi kegiatan 

penelitian, terutama 

yang bertaraf 

internasional 

  0.2     2   0.04 

c 

Tingginya semangat 

tenaga pendidikdan 

peserta didik dalam 

memberikan pelayanan 

serta pengabdian 

kepada masyarakat 

  0.3     2   0.06 

d 

Adanya kerjasama 

pelayanan dan 

pengabdian masyarakat 

yang berskala nasional 

dan internasional 

  0.3   3     0.09 

  Sub Jumlah   1   0.25 
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b. Analisis Kelemahan (Weakness) 

No Kelemahan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c a x b x c 

4 3 2 1 
 

1 

Visi, Misi, Tujuan, 

dan Sasaran, serta 

Strategi 

Pencapaiannya 

0.05             

a 

Belum semua tenaga 

pendidik, peserta didik, 

dan tenaga 

kependidikan 

memahami visi, misi, 

tujuan, dan sasaran 

program studi 

  1   3     0.15 

  Sub Jumlah   1   0.15 

 

 

No Kelemahan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

2 

Tata Pamong, 

Kepemimpinan, 

Sistem Pengelolaan, 

dan Penjaminan 

Mutu 

0.1             

a 

Program penjaminan 

mutu dan evaluasi diri 

belum berjalan secara 

optimal 

  0.5 4       0.2 

b 

Sistem pengarsipan dan 

administrasi yang 

masih belum optimal 

  0.5   3     0.15 

  Sub Jumlah   1   0.35 
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No Kelemahan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c a x b x c 

4 3 2 1 
 

3 
Mahasiswa dan 

Lulusan 
0.1             

a 

Angka kelulusan 

peserta didik tepat 

waktu yang masih 

kurang 

  0.6 4       0.24 

b 

Belum optimalnya 

pembimbingan dan 

konseling non 

akademik terhadap 

peserta didik 

  0.4   3     0.12 

  Sub Jumlah   1   0.36 
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No Kelemahan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

4 
Sumber Daya 

Manusia 
0.1             

a 

Masih kurangnya 

tenaga pendidik 

yang aktif di RS 

Pendidikan Utama 

  0.3 4       0.12 

b 

Monitoring dan 

evaluasi kinerja 

tenaga pendidik 

masih belum optimal 

  0.4   3     0.12 

c 

Job deskripsi, 

monitoring dan 

evaluasi kinerja 

tenaga kependidikan 

masih belum optimal 

  0.3     2   0.06 

  Sub Jumlah   1   0.3 

No Kelemahan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

6 

Pembiayaan. Sarana 

dan Prasarana, serta 

Sistem Informasi 

0.15             

a 

Inventarisasi sarana 

dan prasarana yang 

masih belum baik 

  0.3   3     0.135 

b 

Sarana dan prasarana 

belum memadai 

dalam menunjang 

pendidikan, 

pelayanan dan 

penelitian 

  0.4   3     0.18 
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c 

Belum ada tenaga ahli 

dalam memelihara 

sistem informasi yang 

ada 

  0.3     2   0.09 

  Sub Jumlah   1   0.405 

No Kelemahan 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

7 

Penelitian, 

Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan 

Kerjasama 

0.25             

a 

Keterbatasan sarana 

dan pembiayaan 

penelitian 

  0.2   3     0.15 

b 

Belum meratanya 

minat meneliti dan 

keterbatasan waktu di 

kalangan tenaga 

pendidik 

  0.2     2   0.1 

c 

Rencana  penelitian 

dosen masih belum 

tercatat dalam agenda 

penelitian 

  0.2   3     0.15 

d 

Kegiatan-kegiatan 

pengabdian 

masyarakat belum 

terencana dan 

terdokumentasi dengan 

baik 

  0.2   3     0.15 
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Keterangan : Skala Penilaian 

(4) Sangat Baik atau Sangat Berbobot/berpegaruh 

(3) Baik atau Cukup Berbobot/berpengaruh 

(2) Cukup atau Sedikit Berbobot/berpengaruh 

(1) Kurang atau Tidak Berbobot/berpengaruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

Masih ada tenaga 

pendidik yang 

melakukan penelitian 

maupun menulis karya 

ilmiah tetapi belum 

dipublikasikan secara 

nasional maupun 

internasional 

  0.2   3     0.15 

  Sub Jumlah   1   0.7 



70 

 

 

c. Analisis Peluang (Opportunity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Peluang 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

2 

Tata Pamong, 

Kepemimpinan, Sistem 

Pengelolaan, dan 

Penjaminan Mutu 

0.1             

a 

Adanya perubahan status 

Universitas Hasaunddin 

menjadi PTN-BH yang 

memungkinkan perbaikan 

pada sistem tata pamong 

  0.5 4       0.2 

b 

Adanya peran aktif Fakultas 

dalam pembinaan sistem 

penjaminan mutu 

  0.5 4       0.2 

  Sub Jumlah   1   0.4 
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No Peluang 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

3 
Mahasiswa dan 

Lulusan 
0.15             

a 

Permintaan dan tingkat 

kepuasan dari 

stakeholder yang cukup 

tinggi terhadap lulusan 

  0.2 4       0.12 

b 

Adanya kebijakan 

pemberian beasiswa 

tugas belajar dari 

pemerintah daerah dan 

KEMENKES 

  0.3     2   0.09 

c 

Meningkatnya 

permintaan kerja sama 

percepatan pelayanan 

Anestesi terhadap 

peserta didik 

  0.3   3     0.135 

d 

Beban biaya pendidikan 

pada program studi tidak 

memberatkan peserta 

didik 

  0.2   3     0.09 

  Sub Jumlah   1   0.435 

No Peluang 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

4 
Sumber Daya 

Manusia 
0.15             

a 

Adanya tawaran biaya 

pendidikan lanjutan 

dari RS Pendidikan 

Utama dan Universitas 

  1   3     0.45 
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baik untuk pendidikan 

S3 maupun 

subspesialis 

(Konsultan) melalui 

tugas belajar 

  Sub Jumlah   1   0.45 

No Peluang 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

5 

Kurikulum, 

Pembelajaran dan 

Suasana Akademik 

0.1             

a 

Fakultas membuka 

peluang kerjasama 

pendidikan dengan 

institusi pendidikan di 

dalam dan luar negeri 

  0.5 4       0.2 

b 

Fakultas memfasilitasi 

pembuatan dan 

pelaksanaan kurikulum 

yang sesuai dengan 

Standar Pendidikan 

Profesi Dokter 

Spesialis bedah 

onkologi 

  0.5   3     0.15 

  Sub Jumlah   1   0.35 
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No Peluang 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

6 

Pembiayaan. Sarana 

dan Prasarana, serta 

Sistem Informasi 

0.1             

a 

Memiliki jejaring 

institusi dan RS 

dengan sarana dan 

prasarana yang 

memadai dalam 

menunjang proses 

pendidikan, 

pelayanan, dan 

penelitian 

  0.4   3     0.12 

b 

Fakultas memiliki 

sarana skill lab yang 

memadai dan dapat 

digunakan peserta 

didik 

  0.3     2   0.06 

c 

Perubahan status 

Universitas 

Hasanuddin sebagai 

PTN-BH yang 

memungkinkan 

pengelolaan  anggaran 

yang lebih fleksibel 

  0.3     2   0.06 

  Sub Jumlah   1   0.24 
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No Peluang 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a B 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

7 

Penelitian, 

Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan 

Kerjasama 

0.2             

a 

RS Pendidikan, 

Fakultas dan 

Universitas memiliki 

lembaga riset dan 

peneliti yang 

bereputasi nasional 

dan internasional 

  0.2 4       0.16 

b 

Fakultas dan 

Universitas memiliki 

komitmen yang tinggi 

terhadap kegiatan 

penelitian 

  0.1   3     0.06 

c 

Fakultas dan 

Universitas telah 

membuka kerjasama 

dengan lembaga-

lembaga penelitian 

nasional dan 

internasional 

  0.1   3     0.06 

d 

Tersedianya media 

publikasi 

(Fakultas/Universitas) 

sebagai sarana 

publikasi hasil 

penelitian maupun 

makalah ilmiah yang 

telah dihasilkan 

  0.1   3     0.06 

e 

Banyaknya pertemuan 

ilmiah baik dalam 

negeri (PIT, FOB, 

MOF, TIN, dll) 

maupun luar negeri 

untuk memacu 

penelitian dan 

  0.2 4       0.16 
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penulisan karya ilmiah 

f 

Terdapat peluang 

berupa tawaran 

peningkatan kualitas 

tenaga pendidik 

dengan pengiriman ke 

luar negeri 

  0.1 4       0.08 

g 

Banyaknya sarana 

pelayanan kesehatan 

yang berminat 

melakukan kerjasama 

dalam bidang 

pelayanan 

subspesialistik bedah 

onkologi 

  0.2     2   0.08 

  Sub Jumlah   1   0.66 

Keterangan : Skala Penilaian 

(4) Sangat Baik atau Sangat Berbobot/berpegaruh 

(3) Baik atau Cukup Berbobot/berpengaruh 

(2) Cukup atau Sedikit Berbobot/berpengaruh 

(1) Kurang atau Tidak Berbobot/berpengaruh 

 

d. Analisis Ancaman (Threat) 

No Ancaman 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

1 

Visi, Misi, Tujuan, 

dan Sasaran, serta 

Strategi 

Pencapaiannya 

0.15             

a Dukungan anggaran, 

sarana, dan prasarana 
  0.3   3     0.135 
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dari pemerintah belum 

optimal 

b 

Semakin 

bertambahnya IPDS 

anestesi yang baru dan 

semakin 

meningkatnya kualitas 

IPDS yang telah ada 

  0.4 4       0.24 

c 

Seringnya perubahan 

kebijakan pemerintah 

di bidang pendidikan 

dan kesehatan yang 

memberikan 

ketidakpastian dalam 

pengelolaan sistem 

yang ada 

  0.3   3     0.135 

  Sub Jumlah   1   0.51 

 

No Ancaman 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

2 

Tata Pamong, 

Kepemimpinan, 

Sistem Pengelolaan, 

dan Penjaminan 

Mutu 

0.15             

a 

Masih kurangnya staf 

yang memenuhi syarat 

untuk melanjutkan 

jenjang karir 

kepemimpinan 

program studi 

  1 4       0.6 

  Sub Jumlah   1   0.4 
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No Ancaman 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

3 
Mahasiswa dan 

Lulusan 
0.15             

a 

Belum adanya 

dukungan yang 

memadai dari segi 

dana, sarana, dan 

prasarana dari 

pemerintah untuk 

menyelenggarakan 

pendidikan bertaraf 

internasional 

  0.5   3     0.225 

b 

Adanya tenaga 

dokter spesialis di 

bidang bedah 

onkologi dari luar 

negeri dengan 

diberlakukannya 

kebijakan MEA 

membutuhkan 

lulusan yang mampu 

bersaing 

  0.5   3     0.225 

  Sub Jumlah   1   0.45 

No Ancaman 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

4 Sumber Daya Manusia 0.2             

a 

Terbatasnya formasi 

pengangkatan tenaga 

pendidik spesialis bedah 

onkologi di Fakultas 

Kedokteran maupun RS 

  0.4   3     0.24 
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Pendidikan Utama 

b 

Pemberlakuan sistem 

renumerasi di RS 

Pendidikan Utama dan RS 

Universitas Hasanuddin 

yang belum optimal 

  0.3     2   0.12 

c 

Semakin sulitnya syarat 

kenaikan jenjang 

kepangkatan bagi tenaga 

pendidik terutama untuk 

menjadi guru besar 

  0.3   3     0.18 

  Sub Jumlah   1   0.54 

No Ancaman 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

5 

Kurikulum, 

Pembelajaran dan 

Suasana Akademik 

0.15             

a 

Koordinasi yang baik 

antara penjadwalan 

kegiatan akademik dan 

kegiatan pelayanan belum 

optimal 

  0.6   3     0.27 

b 

Adanya perkembangan 

ilmu bedah onkologi yang 

pesat sehingga masih 

banyak yang belum 

terpenuhi dalam kurikulum 

  0.4   3     0.18 

  Sub Jumlah   1   0.45 
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Keterangan : Skala Penilaian 

(4) Sangat Baik atau Sangat Berbobot/berpegaruh 

(3) Baik atau Cukup Berbobot/berpengaruh 

No Ancaman 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

6 

Pembiayaan. Sarana dan 

Prasarana, serta Sistem 

Informasi 

0.1             

a 

Meningkatnya kebutuhan 

anggaran, sarana dan prasarana 

untuk menjalankan proses 

pendidikan yang semakin 

berkembang, baik dari segi 

jumlah maupun dari kualitas 

  0.5   3     0.15 

b 

Prosedur pengajuan sarana dan 

prasarana yang cukup lama atau 

tidak efisien 

  0.5   3     0.15 

  Sub Jumlah   1   0.3 

No Ancaman 

Faktor Subfaktor Skala Penilaian Nilai 

a b 
c 

a x b x c 
4 3 2 1 

7 
Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan Kerjasama 
0.1             

a 

Belum efisiennya alokasi dan 

pengelolaan sistem pendanaan 

penelitian maupun kerja sama 

program dari Fakultas dan 

Universitas 

  1   3     0.3 

  Sub Jumlah   1   0.3 



80 

 

 

(2) Cukup atau Sedikit Berbobot/berpengaruh 

(1) Kurang atau Tidak Berbobot/berpengaruh 

 

e. Rekapitulasi Hasil Perhitungan SWOT 

No Komponen 
Kekuatan 

(S) 

Kelemahan 

(W) 

Peluang 

(O) 

Ancaman 

(T) 

1 
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, 

serta Strategi Pencapaiannya 
0.185 0.5 0.64 0.51 

2 

Tata Pamong, Kepemimpinan, 

Sistem Pengelolaan, dan 

Penjaminan Mutu 

0.405 0.35 0.4 0.4 

3 Mahasiswa dan Lulusan 0.64 0.36 0.435 0.45 

4 Sumber Daya Manusia 0.375 0.3 0.45 0.54 

5 
Kurikulum, Pembelajaran dan 

Suasana Akademik 
0.39 0.75 0.35 0.45 

6 
Pembiayaan. Sarana dan Prasarana, 

serta Sistem Informasi 
0.36 0.405 0.24 0.3 

7 
Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat, dan Kerjasama 
0.25 0.7 0.66 0.3 

  TOTAL 2.605 3.365 3.175 2.95 

 

Sumbu X (Faktor Internal) : S - W = 2.605 - 3.365 = -0,76 

Sumbu Y (Faktor Eksternal) : O - T = 3.175 - 2.95 = 0.225 
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f. Gambaran Posisi Kuadran 

 

Gambar 2.2 Posisi Prodi Bedah Hasil Perhitungan SWOT 

Anatomi Kuadran: 

1. Kuadran I: Pengembangan dan Pertumbuhan 

2. Kuadran II: Stabilisasi dan Konsolidasi Intern 

3. Kuadran III: Bertahan 

4. Kuadran IV: Diversifikasi produk 

 

Dari gambar kuadran analisis SWOT, program studi bedah  

berada di Kuadran II yang termasuk Stabilisasi / Rasionalisasi. Pada posisi ini, 

program studi masih dapat berkembang / tumbuh, asalkan memiliki strategi yang tepat, 

teliti dan jeli dalam memilih arena untuk pengembangan diri atau bersaing atas dasar 

kekuatan yang dimiliki, dan cukup pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada. 

Program studi harus melakukan aggressive maintenance mengingat peluang yang 

didapatkan masih cukup banyak untuk optimalkan. 
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3. Strategi dan pengembangan 

O. Memotivasi semua staf dosen untuk mendapat NIDN atau NIDK dan 

mengikuti sertifikasi dosen. 

P. Mendorong semua staf dosen senior yang telah memenuhi syarat untuk 

mencapai Guru Besar 

Q. Mendorong semua staf dosen yang masih muda di tiap divisiii untuk 

mengambil program doktor dan mengembangkan diri dengan lebih 

sering mengikuti pertemuan ilmiah baik tingkat nasional maupun 

internasional. 

R. Mendorong semua staf dosen untuk melibatkan diri dalam 

pengembangan pendidikan bedah di Indonesia dengan berperan serta di 

Kolegium Ilmu Bedah Indonesia. 

S. Merekrut alumni bedah UNHAS yang berbakat untuk menjadi staf 

dosen 

T. Mendorong setiap divisiii bedah untuk melakukan penelitian dengan 

memanfaatkan fasilitas laboratorium penelitian telah ada di UNHAS 

dan  melibatkan beberapa staf dosen dan peserta didik. 

U. Mengundang pakar penelitian UNHAS untuk ikut terlibat dalam 

penelitian yang dilakukan staf dosen bedah. 

V. Melakukan kerja sama penelitian dengan pusat penelitian lain di 

tingkat nasional maupun international. 

W.    Mempublikasikan semua hasil penelitian staf dosen dan peserta didik 

di majalah nasional dan internasional. 

X. Meningkatkann jumlah penerimaan peserta didik baru 

Y. Meningkatkann motivasi belajar peserta didik sehingga bisa 

menyelesaikan pendidikan tepat waktu. 

Z. Memotivasi peserta didik untuk memanfaatkan e-Library yang telah 

disiapkan oleh fakultas dan Rumah Sakit Pendidikan Utama. 

AA. Mengundang pembicara tamu dalam negeri maupun luar negeri 

untuk memberikan kuliah untuk peserta didik. 
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BB. Melakukan kerja sama dengan senter pendidikan dalam negeri 

maupun luar negeri untuk lahan pendidikan peserta didik sehingga bisa 

Meningkatkann kompetensi peserta didik. 

CC. Meningkatkann jumlah kerja sama dengan rumah sakit di dalam 

provinsi maupun luar provinsi untuk lahan pendidikan peserta didik. 

DD. Melibatkan alumni dalam proses pendidikan peserta didik di 

rumah sakit jejaring. 

EE. Meningkatkann jumlah seminar atau simposium per tahun untuk dokter 

umum sehingga para dokter tertarik untuk mengikuti pendidikan di 

Prodi Bedah FK-UNHAS 
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