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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Program Studi (Prodi) Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) 

Universitas Nasional (UNAS) berupaya menjalankan mutu di berbagai bidang. Di 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan 

bahwa pendidikan tinggi berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta 

pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. 

 Untuk itu, sebagai Prodi yang bernaung di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan 

(FIKES) UNAS, dalam pengembangannya telah menyusun Rencana Operasional 

(Renop) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) FIKES tahun 2018-2023. 

yang berorintasi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

 Dengan adanya Renop ini, maka Prodi Pendidikan Profesi bidan dapat lebih 

terarah dalam mencapai Visi Misi Prodi secara bertahap selama lima tahun ke depan, 

sehingga dapat lebih baik dalam melaksanakan tata kelola pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh UNAS serta meningkatkan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat. 
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B. Tujuan  

 Tujuan penyusunan Renop Prodi Pendidikan Profesi Bidan adalah untuk 

melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang berdasarkan kepada Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga menghasilkan lulusan bidan vokasional yang 

professional, berkepriadian, integritas tinggi dan pemberi layanan kesehatan yang 

manusiawi dan bermartabat. 

 

C. Landasan Hukum 

Adapun dasar hukum dari perumusan Renop ini adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

7. Renstra FIKES tahun 2018-2023 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

A. Fakultas Ilmu Kesehatan  

Visi Fakultas 

“Menjadi Sepuluh Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan di Indonesia 

yang Berperan dalam Pengembangan Ilmu Kesehatan Pada Tahun 2023 

Misi Fakultas 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu kesehatan khususnya 

Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program Studi Kebidanan dengan 

mengedepankan pencapaian kompetensi mahasiswa dan lulusan; 

2. Menyelenggarakan penelitian yang  berkualitas untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bidang ilmu kesehatan; 

3. Menyelenggarakan  pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat; 

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi untuk melaksanakan 

tridarma perguruan tinggi. 

Tujuan  

1. Terwujudnya proses pendidikan bermutu guna menghasilkan Sarjana 

Keperawatan, Ners dan Sarjana Terapan Kebidanan yang kompeten dan 

profesional serta memiliki jiwa empati;  

2. Terselenggaranya penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas dan 

bermanfaat untuk kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan;  

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat.  
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4. Tercapaianya kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri yang mendukung 

terlaksananya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

Sasaran  

Sasaran Fikes yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023 adalah 

sebagai berikut :  

1. Meningkatnya kontribusi Fikes dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya 

manusia dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat.  

2. Meningkatnya kapasitas Fikes dalam menghasilkan IPTEK dibidang kesehatan 

dan ikut berkontribusi dalam memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat 

pada tingkat lokal, nasional, maupuninternasional.  

3. Meningkatnya kapasitas kerjasama Fikes dalam mensinergikan potensi 

sumberdaya Fikes dengan potensi masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan 

internasional.  

4. Meningkatnya transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas pelayanan Fikes 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

B. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan  

Visi 

“ Menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Swasta yang unggul dalam bidang 

Herbal Medik dan asuhan kebidanan komplementer serta menjadi peringkat sepuluh 

besar di Indonesia pada Tahun 2024” 

Misi 

 Untuk mewujudkan Visi tersebut, Prodi Kebidanan UNAS telah menetapkan 

Misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan Profesi Bidan yang bermutu tinggi, unggul dalam 
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bidang Herbal Medik dan asuhan kebidanan komplementer; 

2. Mengembangkan penelitian yang berorientasi pada visi keilmuan program studi 

serta lingkup kesehatan ibu dan anak. 

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai visi keilmuan 

dan permasalahan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif; 

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

meningkatkan kesehatan masyarakat. 

 

Tujuan Strategis 

Tujuan Strategis Prodi Profesi Bidan UNAS untuk tahun 2019-2024 adalah: 

1. Menghasilkan lulusan bidan yang professional, memiliki integritas dan berdaya 

saing tingkat nasional dengan memanfaatkan sumber daya alam; 

2. Menghasilkan lulusan bidan yang mampu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan sumber 

daya alam secara professional, tanggap budaya dan teknologi; 

3. Menghasilkan lulusan bidan yang mampu melakukan asuhan kebidanan yang 

bermutu tinggi dengan memanfaatkan herbal medik dan terapi komplementer; 

4. Menghasilkan lulusan bidan yang mampu menjadi praktisi mandiri dengan 

memanfaatkan herbal medik dan terapi komplementer. 

Sasaran  

 Dari tujuan di atas, maka secara garis besar dapat ditetapkan sasaran sebagai 

berikut: 

1. Menghasilkan lulusan bidan yang professional, memiliki integritas dan berdaya 

saing nasional maupun internasional dengan memanfaatkan sumber daya alam; 

Sasaran: Peningkatan mutu akademik dan non akademik secara periodik yang 
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berorientasi pada sumber daya alam dan budaya setempat 

 

2. Menghasilkan lulusan bidan yang mampu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan sumber 

daya alam secara professional, tanggap budaya dan teknologi; 

Sasaran: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam 

sesuai budaya dan teknologi 

3. Menghasilkan lulusan bidan yang mampu melakukan asuhan kebidanan yang 

bermutu tinggi dengan memanfaatkan herbal medik dan terapi komplementer; 

Sasaran: Pengembangan dosen dan pemanfaatan sarana prasarana untuk kebutuhan 

herbal medic dan implementasi terapi komplementer secara bertahap 

setiap tahun 

 

4. Menghasilkan lulusan bidan yang mampu menjadi praktisi mandiri dengan 

memanfaatkan herbal medik dan terapi komplementer. 

Sasaran:  Pengembangan penelitian yang berorientasi pada su8mber daya alam dan 

teknologi kesehatan 
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BAB III 

RENCANA OPERASIONAL 

 

 Berkut ini adalah Rencana Operasional (RenOp) Prodi Pendidikan Profesi Bidan UNAS untuk lima tahun ke depan, yang mengacu 

pada Renstra FIKES tahun 2018-2023. 

 

No. 

 

Sasaran 

 

Strategi 

Pencapaian 

 

Program kerja 

 

Indikator Kinerja 

Tahun Pelaksanaan 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Peningkatan mutu 

akademik dan non 

akademik secara 

periodik yang 

berorientasi pada 

sumber daya alam 

dan budaya 

setempat 

Meningkatkan mutu 

calon mahasiswa 

baru 

Promosi dan 

publikasi Prodi 

sekurang-kurangnya 

6 bulan sebelum 

tahun akademik baru 

berlangsung 

Animo calon 

mahasiswa baru 1:5 

1:2 1:2 1:2 1:3 1:5 

Penerimaan calon 

mahasiswa baru 

melalui: 

a. Jalur prestasi / 

undangan 

dengan nilai 

rata-rata rapot  

minimal 80 pada 

5 semester 

terakhir 

Calon mahasiswa baru 

dari jalur prestasi 

mencapai 25% 

5% 7% 10% 15% 25% 

b. Jalur umum 

dengan nilai 

Calon mahasiswa baru 

dari jalur umum 

5% 7% 10% 15% 25% 
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No. 

 

Sasaran 

 

Strategi 

Pencapaian 

 

Program kerja 

 

Indikator Kinerja 

Tahun Pelaksanaan 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

ujian nasional 

minimal 32 

dengan nilai minimal 

32 mencapai 25% 

  Meningkatkan mutu 

pembelajaran  

Peninjauan 

kurikulum tiap tiga 

tahun  

 

 

Adanya dokumen 

peninjauan kurikulum 

dan penetapan 

kurikulum hasil revisi 

melalui SK Dekan 

  x   

Pengembangan 

metode 

pembelajaran 

eksperimen pada 

tanaman herbal  

Mahasiswa mampu 

membuat ramuan obat 

luar dari tanaman  

  x x x 

Pengembangan 

metode 

pembelajaran 

tutorial  

Terlaksananya metode 

pembelajaran tutorial 

minimal pada mata 

kuliah unggulan 

  x x x 

Melibatkan 

mahasiswa dalam 

kegiatan 

ektrakurikuler baik 

akademik maupun 

non akademik di 

dalam dan di luar 

institusi 

Penyelenggaraan 

dies natalis secara 

periodik pada 

tingkat lokal dan 

nasional 

Terselenggaranya 

kegiatan dies natalis 

yang diikuti oleh 

mahasiswa Prodi 

sejenis tingkat lokal 

 x x x x 

Terselenggaranya 

kegiatan dies natalis 

yang diikuti oleh 

mahasiswa Prodi 

sejenis tingkat 

nasional 

   x x 

Peningkatan peran 

Himakeb dalam 

Terlaksananya 

kegiatan 

X x x x x 
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No. 

 

Sasaran 

 

Strategi 

Pencapaian 

 

Program kerja 

 

Indikator Kinerja 

Tahun Pelaksanaan 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

melaksanakan 

kegiatan ilmiah, 

minat dan bakat 

 

kemahasiswaan yang 

diadakan oleh 

Himakeb secara 

kontinu  

2 Peningkatan peran 

serta masyarakat 

dalam pengelolaan 

sumber daya alam 

sesuai budaya dan 

teknologi 

Mengembangkan 

desa binaan  

Penataan kembali 

Tim Desa Bidaan  

Ditetapkannya Tim 

Pengelola Desa Binaan 

melalui SK Dekan 

X     

Penyusunan rencana 

kerja dan 

implementasi 

kegiatan pada Desa 

Binaan  

Adanya laporan 

kegiatan Desa Binaan 

setiap tahun 

X x x x x 

Adanya kebun 

tanaman herbal di 

Desa Binaan 

 x x x x 

3 Pengembangan 

dosen dan 

pemanfaatan sarana 

prasarana untuk 

kebutuhan herbal 

medik dan 

implementasi terapi 

komplementer 

secara bertahap 

setiap tahun 

Meningkatkan 

kualitas dosen dalam 

pemanfaatan herbal 

medik dan terapi 

komplementer 

Pelatihan dosen 

tentang pemanfaatan 

herbal medik dan 

terapi komplementer 

Seluruh dosen Prodi 

Profesi kompeten di 

bidang herbal medik 

dan terapi 

komplementer 

3 

orang 

3 

orang 

3 

orang 

3 

orang 

3 

orang 

Memanfaatkan 

lingkungan kampus 

untuk budi daya 

tanaman herbal 

Penanaman tanaman 

herbal di area 

kampus 

Adanya tanaman obat 

yang terpelihara di 

area kampus 

X x x x x 

Memberikan 

pelayanan terapi 

komplementer 

kepada sivitas 

akademik dan 

masyarakat luar 

Pembentukan Tim 

Pengelola Layanan 

Terapi 

Komplementer 

Ditetapkannya Tim 

Pengelola Layanan 

Terapi Komplementer 

melalui SK Dekan 

 x    

Penyusunan rencana 

kerja dan 

implementasi 

Adanya laporan 

kegiatan Layanan 

Terapi Komplementer 

 x x x x 
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No. 

 

Sasaran 

 

Strategi 

Pencapaian 

 

Program kerja 

 

Indikator Kinerja 

Tahun Pelaksanaan 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

kegiatan Layanan 

Terapi 

Komplementer 

setiap tahun rata-rata 

20 orang / bulan 

4 Pengembangan 

penelitian yang 

berorientasi pada 

sumber daya alam 

dan teknologi 

kesehatan 

Menjalin kerjasama 

lintas sektoral yang 

mendukung 

penerapan herbal 

medik dan terapi 

komplementer 

 

 

Kerjasama dengan 

Fakultas pertanian 

dan Biologi sebagai 

wahana praktikum 

dan eksperimen   

Adanya dokumen 

implementasi kegiatan 

perkuliahan praktikum 

dan eksperimen 

  x x x 

Dibentuknya komite 

etik penelitian untuk 

izin etik penelitian 

  X x x x x 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Rencana Operasional (RenOp) Prodi Pendidikan Profesi Bidan 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Nasional tahun 2018-2023, untuk mewujudkan visi, misi dan 

tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi RenOp Program Studi Pendidikan 

Profesi Bidan dapat berlangsung dengan baik, apabila didukung oleh seluruh 

dosen Prodi Pendidikan Profesi Bidan dan Pimpinan FIKES serta peran Unit 

Penjaminan Mutu Internal FIKES sebagai kontrolingpenerapan siklus mutu.  
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Disetujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna Senat Fakultas Ilmu Kesehatan 

Jakarta, 5 Mei 2018 Ketua Senat / Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. 

 

 

 

Dr. Retno Widowati.,M.Si 

 

 

 

 


