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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga penyusunan Buku Rencana Strategis 

(Renstra) Fakutlas Ilmu Kesehatan (Fikes), Universitas Nasional telah selesai disusun. Buku 

Rencana Strategis ini penting untuk memberikan arah pengembangan Fakultas yang jelas 

sehingga pencapaian antar tahun dapat diukur melalui indikator-indikator yang rasional. 

Penyusunan buku ini tidak lepas dari 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 Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Nasional di masa yang akan datang.  

 

 

Jakarta, Mei 2018 

Dekan, 

 

 

Dr. Retno Widowati, M.Si. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Sebuah organisasi termasuk institusi pendidikan dibentuk untuk mencapai tujuan yang 

telah di tetapkan bersama oleh civitas akdemika dari institusi tersebut. Fakutlas Ilmu 

Kesehatan Universitas Nasional (Fikes Unas) telah memiliki 3 program studi yaitu Program 

Studi Sarjana Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, dan Program Studi 

Sarjana Terapan Kebidanan yang masih perlu melakukan berbagai perencanaan dan program 

pengembangan untuk mencapai tujuan Fikes Unas secara terarah, efektif, dan efisien. Agar 

tujuan tersebut tercapai, dibutuhkan sebuah pengelolaan yang profesional dengan berbagai 

fungsi sebagai perencanaan, koordinasi, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Berbagai 

keperluan tersebut mengharuskan Fikes memiliki sebuah Rencana Strategis (Renstra). 

Berdasarkan Renstra Unas, Fikes Unas akan mengembangkan berbagai program jangka 

pendek, mengenah dan panjang dalam meningkatkan kualitas lulusan dan fakultas. Maka 

perlu diselenggarakan sistem pendidikan yang selalu mengikuti dan update terkait 

perkembangan kurikulum, capaian kompetensi dan capaian pembelajaran yang dilakukan 

dengan menerapkan sistem penjaminan mutu berstandar nasional dan internasional, menjalin 

kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan pendidikan 

atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta publikasi ilmiah. Dengan 

demikian, melalui berbagai indikator penilaian tersebut, Fikes Unas dapat menunjukan 

eksistensinya dalam upaya untuk mencerdaskan masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa dan 

Negara. 

Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas, realistis, dan 

terukur. Adapun mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fikes Unas 

dirumuskan melalui kegiatan berkelanjutan yang dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai 

berikut: 

Tahap Pertama: Rapat Kerja Pimpinan  

Kegiatan rapat kerja pimpinan dilaksanakan oleh Universitas setelah seluruh pejabat 

struktural seperti Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Biro, dan Ketua 

Program Studi di lantik dan ditetapkan. Rapat kerja akademik dibagi menjadi beberapa 

komisi seperti komisi pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM dan aset yang 
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membahas tentang arah pengembangan Universitas dalam jangka pendek, menengah dan 

jangka panjang, komisi akademik dan kemahasiswaan. Rapat kerja pimpinan ini menjadi 

draft awal untuk menyusun rencana Pengembangan jangka Panjang (RPJP) dan Renstra yang 

berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas. Kemudian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

disahkan oleh Rektor dan dibuktikan dengna SK Rektor.  

Tahap Kedua: Workshop visi, misi, tujuan dan sasaran tingkat Fakultas 

Setelah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas disahkan oleh Rektor, maka Fakultas 

Ilmu Kesehatan menyelenggarakan workshop untuk menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 

Fakultas yang di turunkan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas. Workshop 

diadakan dengan mengundang perwakilan anggota senat Universitas, anggota senat Fakultas, 

perwakilan Dosen, tenaga kependidikan, Perwakilan mahasiswa, perwakilan alumni Fikes 

dan User. Didalam Workshop ini dibahas tentang pemaparan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

Fikes Unas secara detail, lengkap dan terukur indikator pencapaiannya. Dalam workshop ini 

dipaparkan juga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Nasional, pemaparan draft Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ilmu Kesehatan oleh Dekan dan dilanjutkan dengan 

presentasi komisi-komisi yang menyusun sasaran dan strategi pencapaian dibagi berdasarkan 

isu-isu strategis, kemudian diakhiri dengan sidang pleno. 

Tahap Ketiga: Penetapan Renstra Fakultas Ilmu Kesehatan 

Setelah siding pleno selesai dan draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di sepakati. 

Kemudian selanjutnya adalah penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fikes Unas disahkan 

oleh Ketua Senat Fikes Unas. 

Tahap Keempat: Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran 

Sosialisasi terkait Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fikes Unas dilakukan kepada seluruh 

sivitas akademik Fikes Unas khususnya melalui kegiatan rapat kerja Dosen, Kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan, PPMB, Buku panduan akademik (baik skripsi maupun PA), web 

Fakultas Ilmu Kesehatan dan media sosial. 

Berkut adalah sistematikan Buku renstra Fikes Unas sebagai berikut: 

1. Halaman Sampul 

2. SK Tim Perumusan Renstra Fakultas 

3. Kata Pengantar 

4. SK Penetapan Rektor untuk Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas 

5. Profil Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional 
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6. Analisis Situasi dan Isu-isu Strategis 

7. Sasaran, Strategi Pencapaian dan Tahapannya 

8. Penutup 
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BAB II 

PROFIL FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS NASIONAL 

 

A. Sejaran Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional (Fikes Unas) 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional (Fikes Unas) telah memiliki pengalaman 

yang cukup panjang untuk mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Fikes Unas 

telah berdiri sejak 2007 dan sampai saat ini mengelola tiga program studi yaitu Program Studi 

Sarjana Keperawatan, Program Studi Pendidikan Profesi Ners, dan Program Studi Sarjana 

Terapan Kebidanan. Program Studi Sarjana Kebidanan lebih dahulu didirikan pada tahun 

2007 kemudian di lanjutkan dengna berdirinya Program Studi Sarjana Keperawatan pada 

tahun 2008, dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners telah dibuka berdasarkan ijin dari 

LAM PT-Kes pada tahun 2018. Jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir adalah sebesar…., 

sedangkan jumlah rata-rata mahasiswa lulus adalah sebesar… dan rata-rata lama studi 4 tahun 

serta rata-rata IPK sebesar 3,15. Keberadaan metode pembelajaran Blended Learning 

merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Fikes Unas untuk mengembangkan sistem 

pembelajaran yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi 

menyongsong revolusi Industri 4.0. 

Tiga Program Studi yang ada di Fikes Unas telah terakreditasi oleh LAM PT-Kes. 

Program Studi Sarjana Keperawatan telah terakreditasi pada tahun 2017 oleh LAM PT-Kes 

dengan peringkat B, Program Studi Profesi Ners sedang akan melakukan pengajuan untuk 

akreditas mengingat baru di ijinkan untuk didirikan pada tahun 2018, sedangkan Program 

Studi Sarjana Terapan Kebidanan telah terakreditasi B. 

Sistem pembelajaran di Fikes Unas telah terintegrasi dengan seluruh sistem di tingka 

Universitas yang terjalin secara online, seperti penginputan jadwal perkuliahan, bimbingan 

akademik mahasiswa, absensi dosen, input nilai mahasiswa, KRS dan KHS mahasiswa, 

perpustakaan dan keuangan. Seluruh Dosen juga telah mendapatkan pelatihan Blended 

Learning oleh Universitas yang telah diterapkan sejak beridirinya Fikes Unas, meskipun 

belum menyeluruh kepada setiap Dosen, namun Fikes Unas berupaya untuk mengadakan 

workshop sistem pembelajaran Blended Learning. Setiap awal semester, seluruh Dosen 

membuat Rencana Pembalajaran Semester (RPS) sesuai format yang diberikan oleh 
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Universitas dan kemudian di upload melalui academic system, sehingga mahasiswa dapat 

mengaksesnya. 

Berkaitan dengan penggunaan laboratorium sebagai sarana penunjang pembelajaran, 

Fikes Unas telah memiliki laboratorium Keperawatan dan Kebidanan yang ditunjang dengan 

alat-alat terbaru dan high technology yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan Fikes Unas 

dan Users seperti Laboratorium Keperawatan Anak, keperawatan maternitas, keperawatan 

kesehatan jiwa, keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat dan kritis, 

keperawatan komunitas, keluarga dan gerontik, serta keperawatan dasar. Sedangkan untuk 

laboratorium kebidanan seperti laboratorium ANC, INC, dan PNC, serta laboratorium gawat 

darurat dalam kebidanan, laboratorim komunitas, dan lain-lain. Untuk laboratorium Anatomi 

Fisiologi, Fikes Unas telah bekerjasama dengan Laboratorium FK UKI, sedangkan biomedik 

telah bekerjasama dengan laboratorium Biologi Unas. 

 

B. Visi Fakultas Ilmu Kesehatan  

Visi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional adalah menjadi sepuluh besar 

Fakultas Ilmu Kesehatan Swasta Unggulan di Indonesia yang berperan dalam pengembangan 

ilmu kesehatan pada Tahun 2023. 

 

C. Misi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Misi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional adalah sebagai berikut: 

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. 
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D. Tujuan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Tujuan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya proses pendidikan bermutu guna menghasilkan Sarjana Keperawatan 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 pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan; 

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat; 

4. Tercapainya kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri yang mendukung 

terlaksananya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

E. Profil Lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Profil lulusan Fikes Unas adalah menjadi tenaga kesehatan yang profesional yang mampu 

menjadi bagian dari solusi permasalahan kesehatan di Indonesia yang dilandasi dengan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik. 
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BAB III 

ANALLISIS SITUASI DAN ISU-ISU STRATEGIS 

 

A. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Periode Sebelumnya 

Rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya pada periode 2013-2018, sebagaian 

besar sasaran mutu telah terpenuhi targetnya. Sedangkan untuk beberapa item sasaran mutu 

belum terpenuhi seperti kerjasama dengan luar negeri, dosen dengan jabtan fungsional Lektor 

dan asisten ahli masih terbatas, rasio dosen dan mahasiswa, dan publikasi ilmiah dosen. 

Rencana strategis periode sebelumnya juga telah mengupayakan peningkatan sasaran mutu, 

seperti percepatan dalam pengurusan jabatan fungsional dan penyelenggaraan Coaching 

Clinique untuk penyusunan proposal dan publikasi ilmiah. 

 

B. Analisis Situasi Fakultas Ilmu Kesehatan Saat ini 

Analisis situasi Fikes Unas saat ini berupa ringkasan pencapaian program menggunakan 

aspek-aspek dalam boring akreditasi seperti: visi, misi, tujuan, strategi, tata pamong, 

kemahasiswaan, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta penelitian dan 

pengabdian masyarakat dan kerjasama. 

Berdasarkan visi Fikes Unas adalah menjadi sepuluh Fakultas swasta unggulan yang 

dijabarkan dalam beberapa misi berfokus pada penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

yang berkualitas, penelitian yang luarannya dapat menjadi publikasi ilmiah untuk mencapai 

visi 10 besar fakultas swasta unggulan, pengabdian kepada msyarakat agar dapat dikenal oleh 

masyarakat keberadaan Fikes Unas, serta menjalin kerjasama baik nasional maupun 

internasional untuk menjaga eksistensi Fakultas Ilmu Kesehatan Unas. 

Ada banyak hal yang mash perlu di evaluasi yang berkaitan dengan pencapaian sasaran 

pada sat ini, seperti belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, 

publikasi ilmiah. Hal ini berhubungan dengan terbatasnya jumlah dosen yang qualified 

sebagai syarat untuk mengajukan hibah pendanaan riset internal maupun internasional, ini 

berdampak langsung terhadap jumlah artikel publikasi baik dalam jurnal Ber-ISSN, jurnal 

nasional terakreditas, jurnal internasional tidak terindeks, jurnal internasional terindex. Selain 

itu, masih terbatas jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional lektor, lektor kepala 

dan belum ada guru besar di Lingkungan Fikes Unas.  
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Berdasarkan uraian analisis situasi Fakultas saat ini, maka dapat dijabarkan lebih rinci 

dalam analisis SWOT, analisis situasi internal dan eksternal Fikes Unas adalah sebagai 

berikut: 

1. Kekuatan 

a. Fikes Unas terdiri dari 3 Program Studi dengan jumlah mahasiswa yang besar 

b. Fikes Unas telah memiliki Dosen berpendidikan S3 sebanyak lebih dari 5 % 

c. Fikes Unas telah memiliki gedung perkuliahan 6 lantai, ruang dosen yang 

representative, ruang tutorial, dan laboratorium yang representative dengan alat-alat 

terbaru dan high technology 

d. Fikes Unas memiliki aset sarana prasarana yang memadai 

e. Fikes Unas memiliki fasilitas pengembangan dosen yang terintegrasi dengan BPSDM, 

LPPM, BAA, BAU, BPSI, dan BAK. 

f. Hampir seluruh Dosen telah mengikuti pelatihan PEKERTI  

2. Kelemahan 

a. Memiliki 3 program studi, namun rasio dosen dan mahasiswa harus dioptimalkan 

b. Keterbatasan jumlah Dosen pada program studi sarjana keperawatan yang linier di 

bidang keperawatan 

c. SDM belum optimal dalam kualifikasi pendidikan S3, kualifikasi jabaan fungsional, 

pengajaran, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah 

baik nasional maupun internasional bereputasi 

d. Masing-masing Program Studi belum optimal dalam menjalankan interprofesional 

education. 

3. Peluang 

a. Pendanaan riset terbuka lebar, baik pihak internal maupun eksternal seperti 

kemenristekdikti, dan penyandang dana dalam dan luar negeri 

b. Akreditas Universitas Nasional peringkat A yang artinya pendanaan hibah dari pihak 

luar terbuka lebar khususnya kemenristekdikti 

c. Bantuan dana studi lanjut S3 baik dalam dan luar negeri untuk dosen Fikes Unas 

terbuka lebar dan di support penuh oleh Universitas. 

4. Ancaman 

Terdapat beberapa kompetitor penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan lain di 

Jakarta. 
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C. Isu-isu Strategis 

Hasil analisis situasi pada periode sebelumnya dan kondisi saat ini yang dijelaskan dalam 

analisis SWOT, maka Fikes Unas menetapkan isu-isu strategis yang menjadi program 

prioritas yang akan diselesaikan dalam kurun waktu berlakunya renscana strategis ini yaitu 

2018-2023 adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas Dosen dan tenaga pengajar 

2. Penguatan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah 

3. Penguatan reputasi Fikes Unas untuk menjadi 10 Fakultas swasta unggulan di Indonesia 

4. Penguatan lulusan Fikes Unas yang kompeten, terampil, memiliki jiwa kebangsaan yang 

baik, dan menjadi bagian dari pemechan masalah kesehatan di Indonesia 

5. Optimalisasi integrasi kelembagaan dan sarana prasana Fakultas 

6. Penguatan untuk kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri 
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BAB IV 

SASARAN, STRATEGI PENCAPAIAN, INDIKATOR DAN TAHAPANNYA 

 

A. Isu Strategis dan Strategi Pencapaiannya 

Bab ini akan membahas tentang strategi pencapaian, indikator keberhasilan dan tahapan 

untuk mencapai keberhasilan berdasarkan isu-isu strategis Fikes yang diuraikan pada Bab III. 

Isu-isu strategis merupakan sasaran ayng akan dicapai dalam waktu 5 tahun mendatang 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas Dosen dan tenaga kependidikan 

a. Mendorong Dosen untuk melanjutkan pendidikan S3 dan memfasilitasi bantuan dana 

untuk pendidikan S3 

b. Peningkatan jumlah Dosen dengan jabatan fungsional Lektor 

c. Mendorong Dosen untuk memiliki publikasi ilmiah dalam setiap semester baik di 

jurnal nasional atau di jurnal internasional bereputasi 

d. Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan atau 

workshop sesuai bidangnya 

2. Penguatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

a. Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai baik 

oleh internal maupun eskternal Universitas 

b. Mendorong Dosen untuk mengikuti workshop coaching Clinique yang diadakan oleh 

Universitas Nasional dalam perumusan proposal penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat  

c. Peningkatan peroleh HAKI bagi Dosen Fikes 

3. Penguatan reputasi Fikes Unas untuk menjadi 10 Fakultas Ilmu Kesehatan swasta 

unggulan di Indonesia 

a. Berpartisipasi dalam acara Education Fair yang diselenggarakan oleh pihak luar Unas 

sebagai media dalam meningkatkan promosi Unas pada umumnya dan Fikes Unas 

pada khususnya 

b. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan kemahasiswaan untuk mempromosikan 

eksistensi Fikes Unas  

c. Mendorong dan memfasilitasi pengingkatan capaian hasil akreditasi program studi 
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d. Penigkatan kerjasama dengan instansi kesehatan dan pendidikan dalam negeri dan 

luar negeri 

4. Penguatan lulusan Fikes Unas yang kompeten, terampil, memiliki jiwa kebangsaan yang 

baik dan menjadi bagian dari solusi pemecahan masalah kesehatan di Indonesia 

a. Peningkatan kualitas pembelajaran setiap mata kuliah yang memenuhi standar KKNI 

dan mengaplikasikan kasus-kasus kesehatan terkini di Indonesia untuk mendiskusikan 

solusinya dalam setiap matakuliah dengna pendekatan interprofesional education 

b. Peningkatan sistem pembelajaran Blended Learning yang merupakan keunggulan  

5. Optimalisasi integrasi kelembagaan dan sarana prasarana Fakultas 

Optimalisasi pengelolaan dan penggunaan sistem informasi akademik di lingkungan 

Fikes Unas khususnya dalam proses bimbingan akademik mahasiswa. 

 

B. Indikator dan Tahapannya 

Pencapaian visi, misi dan tujuan Fikes Unas di spesifikasikan kembali melalui penetapan 

sasaran yang tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan terdokumentasi dalam 

Rencana Pengembangan Fakultas (RPK) yang dapat di akses melalui (halaman upm fikes) 

yang setiap tahun akan dievaluasi oleh UPM Fikes Unas. Strategi pencapaian tujuan dan 

sasaran disusun dan diuraikan secara bertahap dalam 5 tahun beserta indikator pencapaian 

dan perkembangan target pencapaiannya, yang disajikan dalam tabel dibawah ini. 
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TABEL.1 RENCANA STRATEGIS FAKULTAS ILMU KESEHATAN TAHUN 2018-2022 

SASARAN STRATEGI DESKRIPSI INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 

Peningkatan 

Kualitas Dosen dan 

tenaga 

Kependidikan 

Mendorong Dosen 

untuk melanjutkan 

pendidikan S3 dan 

memfasilitasi bantuan 

dana untuk pendidikan 

S3 

 

Jumlah Dosen dengan kualifikasi 

S3 

3 5 8 9 12 

Jumlah Dosen yang difasilitasi 

untuk memberikan bantuan dana 

pendidikan S3 dan memfasilitasi 

dalam bentuk rekomendasi untuk 

mendapatkan bantuan dana dari 

pihak luar kampus 

3 5 8 9 12 

Peningkatan jumlah 

Dosen dengan jabatan 

fungsional 

Jumlah Dosen jabatan fungsional 

minimal Lektor 

5 7 8 9 10 

Jumlah Dosen denan jabatan 

fungsional Lektor kepala 

2 3 4 5 6 

Mendorong Dosen 

untuk memiliki 

publikasi ilmiah dalam 

setiap semester baik di 

jurnal nasional atau di 

jurnal internasional 

bereputasi 

 

Jumlah Publikasi ilmiah Dosen 

pada jurnal Nasional baik 

terakreditasi maupun non 

akrekreditasi  

5/tahun 7/tahun 9/tahun 12/tahun 15/tahun 

Jumlah Publikasi ilmiah Dosen 

pada jurnal internasional bereputasi 

1/tahun 8/tahun 9/tahun 10/tahun 11/tahun 
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SASARAN STRATEGI DESKRIPSI INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 

 Peningkatan 

kemampuan tenaga 

kependidikan melalui 

pelatihan-pelatihan atau 

workshop sesuai 

bidangnya 

Jumlah tenaga kependidikan 

mengikuti pelatihan sesuai 

bidangnya 

1 1 1 2 2 

Penguatan kegiatan 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Peningkatan jumlah 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

didanai baik oleh 

internal maupun 

eskternal Universitas 

Jumlah penelitian Dosen yang 

didanai oleh Internal Universitas 

26/semester 27/smstr 28/smstr 29/smstr 30/smstr 

Jumlah Pengabdian kepada 

masyarakat yang didanai oleh pihak 

eksternal kampus 

 

26/smstr 27/smstr 28/smstr 29/smstr 30/smstr 

Mendorong Dosen 

untuk mengikuti 

workshop Coaching 

Clinique yang diadakan 

oleh Universitas 

Nasional dalam 

perumusan proposal 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

Jumlah Dosen yang mempunyai 

proposal penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang akan 

diajukan pendanaannya kepada 

pihak luar seperti hibah 

kemenristekdikti 

0/smstr 1/smstr 2/smstr 2/smstr 2/smstr 
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masyarakat 

 

SASARAN STRATEGI DESKRIPSI INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 

 Peningkatan perolehan 

HAKI pada Dosen 

Fikes Unas 

Jumlah Dosen yang memperoleh 

HAKI 

1 2 3 3 4 

Penguatan reputasi 

Fikes Unas untuk 

menjadi 10 Fakultas 

Ilmu Kesehatan 

swasta unggulan di 

Indonesia 

Berpartisipasi dalam 

acara Education Fair 

yang diselenggarakan 

oleh pihak luar Unas 

sebagai media dalam 

meningkatkan promosi 

Unas pada umumnya 

dan Fikes Unas pada 

khususnya 

Frekeunsi keikutsertaan Fikes Unas 

dalam acara Education Fair setiap 

tahunnya 

1x/tahun 2x/tahun 2x/tahun 2x/tahun 2x/tahun 

Berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan 

kemahasiswaan untuk 

mempromosikan 

eksistensi Fikes Unas  

Frekuensi keikutsertaan mahasiswa 

Fikes dalam acara kemahasiswaan 

yang diselenggarakan oleh 

eksternal kampus khususnya bidang 

kesehatan 

1x/tahun 2x/tahun 2x/tahun 3x/tahun 3x/tahun 

Mendorong dan 

memfasilitasi 

peningkatan capaian 

Seluruh Program Studi di Fikes 

Unas terakreditas LAM-PT KES 

2 program 

studi 

2 program 

studi 

2 program 

studi 

3 program 

studi 

3 program 

studi 
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hasil akreditasi 

program studi 

 

dengan nilai B 

SASARAN STRATEGI DESKRIPSI INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 

 Penigkatan kerjasama 

dengan instansi 

kesehatan dan 

pendidikan dalam 

negeri dan luar negeri 

 

Jumlah kerjasama instansi 

kesehatan di dalam negeri 

10 13 15 17 19 

Jumlah kerjasama instansi 

kesehatan di luar negeri 

0 0 1 1 1 

Jumlah kerjasama institusi 

pendidikan kesehatan di dalam 

negeri 

1 2 3 4 5 

Jumlah kerjasama institusi 

pendidikan kesehatan di luar negeri 

0 1 2 3 4 

Penguatan lulusan 

Fikes Unas yang 

kompeten, terampil, 

memiliki jiwa 

kebangsaan yang 

baik dan menjadi 

bagian dari solusi 

pemecahan masalah 

kesehatan di 

Peningkatan kualitas 

pembelajaran setiap 

mata kuliah yang 

memenuhi standar 

KKNI dan 

mengaplikasikan 

kasus-kasus kesehatan 

terkini di Indonesia 

untuk mendiskusikan 

Jumlah desa binaan sebagai wadah 

untuk proses pembelajaran skill 

based on interprofesional 

education 

0 1 1 2 2 
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Indonesia 

 

solusinya dalam setiap 

matakuliah dengan 

pendekatan 

interprofesional 

education 

SASARAN STRATEGI DESKRIPSI INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 

 Peningkatan sistem 

pembelajaran Blended 

Learning yang 

merupakan keunggulan  

 

Jumlah Dosen yang memanfaatkan 

fasilitas video shooting / eduinkor 

Unas untuk menunjang proses 

pembelajaran Blended Learning 

10 15 16 17 18 

Optimalisasi 

integrasi 

kelembagaan dan 

sarana prasarana 

Fakultas 

 

Optimalisasi 

pengelolaan dan 

penggunaan sistem 

informasi akademik di 

lingkungan Fikes Unas 

khususnya dalam 

proses bimbingan 

akademik mahasiswa 

Website terpadu  

www.unas.ac.id  

www.fikes.unas.ac.id 

http://apps.unas.ac.id:8080/login.do 

 

 

Ada Ada Ada Ada Ada  

http://www.fikes.unas.ac.id/
http://apps.unas.ac.id:8080/login.do
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional tahun 2018 - 2023, 

merupakan acuan segala program dalam upaya pengembangan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Nasional untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan. 

Keberhasilan penerapan segala program yang direncanakan dalam Rencana Strategis ini 

sangat tergantung dari kepedulian dan dukungan nyata seluruh sivitas akademika Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Nasional.  Oleh karena itu, demi kemajuan bersama marilah kita 

wujudkan Rencana Strategisl ini sebagai acuan segala kegiatan yang akan di laksanakan. 
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Disetujui dan disahkan dalam Rapat Paripurna 

Senat Fakultas Ilmu Kesehatan 

Jakarta, Mei 2018 

Ketua Senat / Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. 

 

 

 

Dr. Retno Widowati, M.Si 


