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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah  Yang Maha 

Bijaksana,  yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, 

sehingga penyusunan Rencana Operasional (Renop) Program Studi Keperawatan 

dan Pendidikan Profesi Ners Fakutlas Ilmu Kesehatan (Fikes), Universitas Nasional 

telah selesai disusun. Keberadaan Rencana Operasional ini penting untuk 

memberikan arah pengembangan dalam skala tahunan Program Studi yang jelas 

sehingga pencapaian antar tahun dapat diukur melalui indikator-indikator yang 

rasional. 

Penyusunan Rencana Operasional ini tidak lepas dari saran sumbangsih 

berbagai stakeholder yang ada, sehingga pada kesempatan ini, kami sampaikan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan dan saran yang bersifat 

membangun, demi kemajuan Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi 

Ners Universitas Nasional di masa kini dan masa yang akan datang.  

 

 

  

Jakarta, 15 April 2019 

Ka. Prodi, 

 

 

 

Ns. Dayan Hisni, S.Kep., MNS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai manusia Indonesia 

seutuhnya dengan lebih menitik beratkan pada peningkatan dan pengembangan 

sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan memegang peranan penting dalam 

peningkatan mutu dan produktivitas sumber daya manusia, karena manusia yang 

sehat jasmani, rohani maupun sosial dapat meningkatkan mutu hidup dan nilai 

produktivitas. Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat dewasa ini ikut 

memacu kemajuan kegiatan diberbagai bidang termasuk bidang pendidikan dalam 

menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. 

Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners sebagai Program 

Studi rumpun kesehatan yang ada di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Nasional perlu melakukan pengkajian secara mendalam tentang persiapan 

peningkatan mutu struktur organisasi untuk mencapai visi misi Program Studi 

Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners, melalui analisis keadaan masalah, 

faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, serta rencana 

pengembangan untuk masa yang akan datang.  

Analisis dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal 

institusi serta tantangan maupun hambatan dan peluang eksternal yang hasilnya 

dapat dijadikan dasar dalam penyusunan arah dan pengembangan kebijakan 

Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Universitas Nasional 

sebagai institusi pendidikan, dengan menggunakan Analisis SWOT. 

 

A. Tujuan dan Manfaat 
Rencana Operasional (Renop) Program Studi Keperawatan dan Pendidikan 

Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Tahun 2019-2023 ini 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)  Universitas dan Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Tahun 2019-2023 yang bertujuan untuk 

memberikan rencana program/kegiatan Program Studi Keperawatan dan 

Pendidikan Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam 
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waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renop ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan acuan dalam:  

1. Penyusunan Program Kerja Program Studi Keperawatan dan Pendidikan 

Profesi Ners Fakultas Ilmu Universitas Nasional. 

2. Pengelolaan dan Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan. 

3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, untuk keperluan bahan 

Akreditasi LAM PT Kes 

 

B. Landasan Hukum 

Renop Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners  Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Nasional Tahun 2019-2023 disusun dengan berlandaskan: 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

4. STATUTA Universitas Nasional Tahun 2005 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
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BAB II 

VISI MISI FIKES UNAS 
 

Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Nasional selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas 

lulusan melalui; penyesuaian dan perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), meningkatkan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana prasarana, meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai 

institusi, serta membina kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. 

Visi misi Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners adalah 

menjadikan Program Studi yang unggul dalam bidang wound care baik di tatanan 

klinik maupun komunitas pada tahun 2023. Visi misi ini juga mengacu kepada visi 

misi Fakultas yang menjadikan Fakultas Ilmu Kesehatan swasta yang masuk dalam 

10 besar terbaik di Jakarta. 

 

A. Visi  
Menjadi Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners yang unggul 

dalam bidang wound care baik di tatanan klinik maupun komunitas pada tahun 

2023.. 

 

B. Misi 

1. Melaksanakan pendidikan keperawatan yang berdaya saing unggul dalam 

bidang wound care; 

2. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan untuk 

kemaslahatan manusia dalam bidang wound care;  

3. Mengembangkan jejaring kerja sama di dalam maupun luar negeri untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat; 

4. Menciptakan perawat yang profesional, memiliki integritas dan berdaya 

saing nasional maupun internasional.Menyelenggarakan kerjasama dengan 

berbagai institusi untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi. 



 
        

 
 

 
4 
A 

 

C. Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan Ners yang mempunyai daya saing unggul dalam 

asuhan keperawatan wound care; 

2. Menghasilkan lulusan Ners yang mampu mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam memberikan asuhan keperawatan wound 

care; 

3. Menghasilkan lulusan Ners yang mampu meningkatkan derajat kesehatan 

melalui asuhan keperawatan; 

4. Menghasilkan lulusan Ners yang mampu menjadi leader dalam memberikan 

asuhan keperawatan dalam bidang wound care baik di tatanan klinik 

maupun komunitas; 

5. Menghasilkan lulusan keperawatan yang menjadi bagian dari problem 

solving kesehatan melalui pemberian asuhan keperawatan terkini. 
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BAB III 

ANALISIS SWOT 
 

Berikut adalah analisis SWOT Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi 

Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta 

 
Komponen 
Evaluasi 

Analisis Internal Analisis Eksternal 
Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan 

Visi, Misi, 
Tujuan dan 
strategi 
pencapaian 

• Menjadi program 
studi yang unggul 
dalam bidang 
woundcare baik 
ditatanan Klinik 
maupun 
Komunitas 

• Laboratorium 
woundcare yang 
representative 
dengan ditunjang 
alat2 woundcare 
yang memadai 

• Visi misi ini juga 
tertuang dalam 
MK baik di tahap 
sarjana maupun 
profesi 

Klinik terpadu 
wound care msh 
dalam proses 
pembangunan, 
namun sementara 
ini masih memaki 
lab wound care 

• Kerjasama 
dengan banyak 
klinik mandiri 
maupun terpadu 
dalam bidang 
woundcare 
cukup banyak 
dan kasus NCDs 
yang 
menyebabkan 
wound juga 
semakin 
meningkat 

• Masih terbatas 
prodi yang 
keunggulannya 
dalam bidang 
woundcare di 
Jakarta 

 

• Pendidikan 
tinggi 
keperawatan 
cukup banyak di 
Jakarta 
khususnya 
Pendidikan 
Tinggi swasta 

• Klinik mandiri 
Woundcare di 
Jakarta cukup 
banyak, 
sehingga harus 
mampu 
melakukan 
promosi dan 
Kerjasama yang 
maksimal untuk 
memperkenalkan 
bahwa prodi 
keperawatan 
unas memiliki 
keunggulan 
woundcare 

Tata pamong, 
kepemimpinan, 
system 
pengelolaan 
dan penjaminan 
mutu 

• Unit penjaminan 
mutu di Prodi 
terpusat di tingkat 
Fakultas yang 
sudah sangat baik 
berjalan 

• Struktur 
organisasi 
Program Studi 
disusun sudah 
baik untuk 
menjunjung 
system 
penjaminan mutu 
Pendidikan 

• Setiap Tahunnya 
Program Studi 

• Belum tersedia 
unit-unit 
penunjang di 
tingkat Prodi, 
namun telah 
terbentuk dan 
berjalan baik 
ditingkat 
Fakultas 

• Akreditas 
program studi 
Keperawatan 
(B), sedangkan 
Prodi Ners 
masih 
akreditasi 
Minimal 

• Dukungan 
penuh dari 
Fakultas dan 
Rektorat untuk 
kemajuan 
Program Studi 

• Kepercayaan 
masyarakat 
untuk 
menitipkan 
anaknya 
berkuliah di 
Prodi 
Keperawatan 
Unas 

 

• Proyeksi 
kemajuan Prodi 
Keperawatan 
dan Ners dalam 
5 tahun ke depan 
masih sangat 
baik karena 
berfokus pada 
woundcare 
dimana NCDs 
terus meningkat 
kasusnya. 
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mengadakan rapat 
kerja yang 
bersamaan dengan 
Fakultas 

karena Prodi 
Baru 

Mahasiswa dan 
Lulusan 

• Menerapkan pola 
multy-entry 
recruitment 
mahasiswa yang 
terpusat di 
Universitas  

• Jumlah peminat 
CAMABA setiap 
tahunnya 
meningkat 

• Prestasi 
mahasiswa Prodi 
cukup baik 

• IPK lulusan 
minimal 3,00 

• Masa tunggu 
lulusan untuk 
bekerja tidak lebih 
dari 6 bulan 

• Kegiatan 
kemahasiswaan 
Prodi Sudah baik 

• Perlu ditingkat 
prestasi 
mahasiswa di 
tingkat 
nasional dan 
Internasional 

• Kemampuan 
Bahasa inggris 
aktif perlu 
ditingkatkan 

 

• Minat 
masyarakat pada 
Program Studi 
Keperawatan 
dan Ners masih 
tinggi 

• Kebutuhan 
tenaga 
Kesehatan 
khsusunya Ners 
di Indonesia 
masih sangat 
tinggi 

• Lulusan Ners 
yang 
mempunyai 
keahlian sangat 
di prioritaskan 

• Semakin tinggi 
standar 
kelulusan Uji 
kompetensi bagi 
Ners 

SDM • Rasio Dosen dan 
mahasiswa sudah 
memenuhi standar 
kelayakan 

• Dosen Prodi 
Keperawatan dan 
Ners telah 
mengikuti 
pelatihan 
PEKERTI 

• Dosen yang 
sedang tugas 
belajar ada 3 

• Kualifikasi Dosen 
sesuai keilmuwan 
sudah baik 

• Jumlah Dosen 
lulusan S3 di 
prodi 
keperawatan 
masih terbatas 

• Masih terbatas 
jumlah Dosen 
yang Lektor 
Kepala 

• Belum semua 
Dosen 
memiliki 
sertifikasi 
Dosen 

• Adanya fasilitas 
yang sangat baik 
dari Universitas 
untuk Serdos 
sebagai 
peningkatan 
kualitas 
profesionalisme 
SDM pengajar 

• Kesempatan 
untuk studi 
lanjut sangat 
terbuka dan 
didukung penuh 
oleh universitas 

• Kesempatan 
mempunyai 
jabfung lebih 
terbuka 
 

• Tuntutan 
masyarakat akan 
kualitas 
Pendidikan 
tinggi Kesehatan 
yang baik dan 
professional 

• Perkembangan 
ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di 
bidang 
keperawatan 
yang 
berkembang 
pesat 

Kurikulum 
pembelajaran 
dan suasana 
akademik  

• Menerapkan 
kurikulum 
berbasis KKNI 
dari Asosiasi 
Institusi 

• Akreditasi 
Program studi 
Ners minimal 
karena masih 
prodi baru 

• Lapangan 
pekerjaan untuk 
lulusan Ners 
masih terbuka 
lebar 

• Prodi harus 
mampu 
mengembangkan 
penciri / 
kekhususan dari 
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Pendidikan Ners 
Indonesia 

• Hubungan dosen 
dengan dosen dan 
dengan mahasiswa 
terjalin baik 
sehingga mampu 
meningkatkan 
suasana akademik 

• Menerapkan MK 
asuhan 
keperawatan 
woundcare 
sebagai penciri 
visi misi 

• Mengadakan 
seminar dan 
workshop baik 
nasional maupun 
internasional  

• Program studi 
secara aktif 
mengikuti 
workshop AIPNI 
untuk update 
kurikulum Prodi 
Keperawatan dan 
Ners 

• Pelayanan 
ruang baca di 
Fakultas perlu 
ditingkatkan 

• Ruang 
konseling dan 
diskusi perlu 
ditingkatkan 

• Prodi harus 
mampu 
mengembangkan 
penciri / 
kekhususan dari 
prodi  

• Minat 
masyarakat 
cukup tinggi 
melihat suasana 
akademik di 
Prodi 
Keperawatan 
yang cukup baik 
dengan 
menerapkan 
metode 
pembelajaran 
blended learning 

prodi agar dapat 
dikenal 
masyarakat luas 
 

Pembiayaan, 
sarana 
prasarana dan 
system 
informasi 

• Telah memiliki 
gedung 
perkuliahan, ruang 
baca dan 
laboratorium 
Prodi keperawatan 
dan Ners yang 
sejalan dengan 
visi misi 

• Telah memiliki 
system keuangan 
yang paperless 
yang terintegrasi 
dengan system 
penganggaran 

• Tersedia Sistem 
akademik 
akademik (SIA) 
secara online 
untuk memantau 
proses akademik 
mhswa 

• Ketersidaan 
ruang diskusi, 
dan ruang baca 
masih perlu 
ditingkatkan  

• Belum tersedia 
rumah sakit 
Pendidikan 
milik sendiri, 
namun sudah 
sudah tersedia 
klinik Unas 

• Tingkat 
ketergantungan 
pendanaan dari 
mahasiswa 
masih cukup 
tinggi 

• Tuntutan 
bandwith 
masih perlu 
ditingkatkan 
lagi 

• Peluang untuk 
mendirikan 
klinik terpadu 
yang 
didalamnya 
terdapat 
woundcare dari 
dana hibah 
masih terbuka 

• Perkembangan 
teknologi 
informasi yang 
cepat dan mudah 
diakses 

• Sumber 
beasiswa untuk 
studi lanjut 
Dosen tersedia 
cukup banyak 

• Beberapa 
kesempatan 
hibah dari luar 
Program studi 
dan Fakultas 

• Biaya 
Pendidikan 
Kesehatan 
termasuk 
Keperawatan 
cukup tinggi  

• Tuntutan 
aksesibilitas 
yang mudah 
untuk 
menjangkau dan 
explore prodi 
keperawatan di 
seluruh 
Indonesia 

• Banyaknya 
kebutuhan 
masyarakat 
terkait pelayanan 
fasilitas 
Pendidikan 
Kesehatan sesuai 
standar. 
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• Internet free 24 
jam dengan speed 
maksimal 

• Ruang dosen 
Prodi sudah 
representatif 

masih sangat 
tinggi 

Penelitian, 
pengabdian 
kepada 
masyarakat dan 
Kerjasama 

• Jumlah penelitian 
dan pengabdian 
kepada 
masyarakat 
meningkat setiap 
tahunnya 

• Memiliki 
Kerjasama dengna 
institusi 
Pendidikan 
keperawatan baik 
di dalam negeri 
maupun luar 
negeri 

• Adanya insentif 
untuk para Dosen 
yang telah berhasil 
mempublikasikan 
karyanya 

• Unas masuk 
kedalam 
universitas kluster 
A yaitu unggul, 
dan prodi 
keperawatan yang 
terakreditasi B 

• Universitas rutin 
menyelenggarakan 
coaching clinic 
untuk mendorong 
para dosen 
termasuk prodi 
keperawatan 
untuk mengikuti 
penelitian dan 
pengabmasy 

• Rutin mengadakan 
visiting study dan 
penjajakan MoU 
dengan 
Universitas di 
dalam maupun 
luar negeri 

• Telah memiliki 
jurnal ilmiah ber-
ISSN 

• Penelitian 
paying masih 
perlu 
ditingkatkan  

• Pelru 
ditingkatkan 
publikasi 
Dosen baik 
tingkat 
Nasional 
maupun 
internasional 

• Perlu 
ditingkatkan 
untuk 
perolehan 
HAKI Dosen 

•  

• Peluang untuk 
menggunakan 
desa binaan 
sebagai tempat 
penelitian dan 
pengabmasy 
prodi dan 
fakultas 

• Peluang 
Kerjasama untuk 
penelitian dan 
pengabmasy 
masih terbuka  

• Informasi terkait 
hibah 
kemenristekdikti 
terbuka sangat 
tinggi 

• Tempat praktik 
mahasiswa 
keperawatan 
yang 
representative 
dan banyak 
 

• Jumlah jurnal 
keperawatan 
terakreditasi 
masih terbatas  

• Publikasi 
Internasional 
menjadi syarat 
untuk 
peningkatan 
jabatan 
fungsional 

• RS mencari 
institusi 
Pendidikan 
keperawatan 
untuk 
bekerjasama 
dalam 
membangun 
penelitian untuk 
mencapai 
keselarasan 
antara teori dan 
klinik. 
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• Dosen prodi 
keperawatan aktif 
menjadi reviewer 
beberapa jurnal 
dan editor di 
jurnal Nasional 
terakreditasi 
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BAB IV 

RENCANA OPERASIONAL  

PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DAN PENDIDIKAN PROFESI NERS  

TAHUN 2019 – 2023 

 

Dalam rangka mencapai keempat sasaran tersebut, Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Pendidikan Profesi Ners Fakultas Ilmu 

Kesehatan menyusun rencana operasional. Adapun Sasaran tersebut akan dicapai dengan strategi dan kurun waktu sebagai berikut: 

Sasaran 1 : Meningkatnya SDM Prodi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi 
No. Program Rencana 

operasional/kegiatan 
Indikator Satuan ukur Target 

capaian 
Baseline 

18 
Target capaian (tahun akademik) 

19 20 21 22 23 
1. Peningkatan jumlah 

SDM yang unggul 
dalam bidang wound 
care 

1. Mengikutsertakan 
dosen untuk mengikuti 
pelatihan atau 
workshop wound care 
management 

Jumlah dosen yang 
mengikuti pelatihan 
atau workshop wound 
care meningkat 

Jumlah dosen/tahun 
 

15 1 14 14 14 14 14 

2. Mengikutsertakan 
dosen dalam pelatihan 
sertifikasi Wound Care 

Jumlah Dosen yang 
mengikuti pelatihan 
sertifikasi wound care 

Jumlah dosen/tahun 15 0 1 2 3 4 5 

3. Mengikutsertakan 
laboran dalam kegiatan 
pelatihan dan 
workshop wound care 

 
 
 
 
 
 
 

Jumlah laboran yang 
mengikuti dalam 
pelatihan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumlah 
laboran/tahun 

8 0 1 1 1 2 3 
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Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah lulusan Profesi Ners yang unggul dalam bidang wound care 
No. Program Rencana 

operasional/kegiatan 
Indikator Satuan ukur Target 

capaian 
Baseline 

18 
Target capaian (tahun akademik) 

19 20 21 22 23 
1. Peningkatan jumlah 

lulusan Prodi 
Pendidikan Profesi 
Ners yang unggul 
dalam bidang wound 
care 

1.Memfasilitasi jumlah 
lulusan untuk 
memberikan workshop 
basic wound care dalam 
tahap akademik di 
Program Studi 
Keperawatan 

Melaksanakan kegiatan 
workshop basic wound 
care dalam setiap tahun 
sekali 

Jumlah 
lulusan/tahun 

% 0 50 60 70 80 90 

2. Menambahkan 
matakuliah yang inline 
dengan keunggulan 
Program Studi yaitu 
Asuhan Keperawatan 
Wound Care pada pasien 
dewasa 

Adanya matakuliah 
Asuhan Keperawatan 
Wound Care pada 
pasien dewasa pada 
Program Studi 
Keperawatan 

Ada matakulilah 
Asuhan 
Keperawatan 
Wound Care pada 
klien Dewasa 

Ada di 
setiap 

semester 
ganjil 

Tidak ada Ada  Ada  Ada  Ada  Ada  

3. Menambahkan 
matakuliah pada 
Program Studi 
Pendidikan Profesi Ners 
yang inline dengan 
keunggulan Prodi yaitu 
Stase Keperawatan 
Wound Care 

 

Adanya matakuliah 
stase keperawatan 
wound care pada 
Program Studi 
Pendidikan Profefsi 
Ners 

Ada stase wound 
care di tahap profesi 

Ada di 
semester 2 
untuk 
tahap 
profesi 

Tdk ada Ada  Ada  Ada  Ada  Ada  

Sasaran 3 : Meningkatnya profesionalisme Dosen Prodi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners  
No. Program Rencana 

operasional/kegiatan 
Indikator Satuan ukur Target 

capaian 
Baseline 

18 
Target capaian (tahun akademik) 

19 20 21 22 23 
1. Peningkatan 

pendidikan dosen 
Melanjutkan pendidikan 
S3 Keperawatan 

Jumlah dosen yang 
sedang dan lulus S3 

Jumlah dosen 7 2 1 1 1 1 1 

2. Peningkatan mutu 
SDM (staf pengajar) 

1. Pelaksanaan pelatihan 
PEKERTI 

Dosen mengikuti 
pelatihan PEKERTI 

Jumlah dosen 20 10 1 1 2 3 3 
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melalui pelatihan 
PEKERTI dan Applied 
Approach (AA) 

2. Pelaksanaan pelatihan 
Applied Approach 
(AA) 

Dosen mengikuti 
pelatihan AA 
 

Jumlah dosen 20 0 2 3 4 5 6 

Sasaran 4: meningkatnya jumlah penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners 
No. Program Rencana 

operasional/kegiatan 
Indikator Satuan ukur Target 

capaian 
Baseline 

18 
Target capaian (tahun akademik) 

19 20 21 22 23 
1. Peningkatan jumlah 

penelitian Dosen 
Peningkatan jumlah 
penelitian dosen  

Jumlah penelitian 
dosen 

Jumlah 200 35 26 60 100 150 200 

Peningkatan jumlah 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Jumlah pengabdian 
masyarakat dosen 

Jumlah 200 34 20 60 100 150 200 

Sasaran 5 : Meningkatnya jumlah publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners 
No. Program Rencana 

operasional/kegiatan 
Indikator Satuan ukur Target 

capaian 
Baseline 

18 
Target capaian (tahun akademik) 

19 20 21 22 23 
1. Peningkatan jumlah 

publikasi Dosen 
Peningkatan jumlah 
publikasi penelitian dosen 

Jumlah publikasi 
penelitian dosen di 
jurnal 
lokal/nasional/nasional 
terakreditasi/prosiding 
nasional 
 

Jumlah 100 30 50 60 70 80 100 

  Peningkatan jumlah 
publikasi pengabdian 
masyarakat 

  100 0 10 40 60 80 100 

Sasaran 6 : Meningkatnya kapasitas kerjasama Program Studi Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 
No. Program Rencana 

operasional/kegiatan 
Indikator Satuan ukur Target 

capaian 
Baseline 

18 
Target capaian (tahun akademik) 

19 20 21 22 23 
1. Pengembangan 

kerjasama untuk 
mengimplementasika 
tri dharma PT dan 
mewujudkan visi 
program studi 

1. Meningkatnya jumlah 
kerjasama dengan 
klinik atau pusat 
pelayanan wound care 

Adanya MoU Jumlah MoU 10 2 1 1 1 2 3 

2.  Meningkatnya jumlah 
kerjasama dengan 
program studi 
keperawatan di 
Indonesia 

Adanya MoU Jumlah MoU 10 1 1 1 1 2 2 
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3. Meningkatnya jumlah 
kerjasama dengan 
program studi 
Keperawatan di luar 
negeri 

Adanya MoU Jumlah MoU 7 2 1 1 1 1 1 
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