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Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

PPDS-1 Anestesiologi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Jenderal 

Soedirman (Unsoed) sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dokter spesialis 

anestesiologi di Indonesia, memiliki sejarah yang sangat panjang dalam dunia 

pendidikan. Awal mula pendidikan anestesiologi diselenggarakan oleh RSUD Prof. 

Dr. Margono Soekarjo (RSMS) melalui kelompok staf medik fungsional (SMF) 

anestesiologi dan reanimasi pada pertengahan tahun 90an dibawah kepemimpinan 

dr. Diding M Sjamsuddin, SpAn (alm.) yang bekerjasama dengan Departemen/ 

Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Universitas Gadjah Mada. 

Seiring perjalanan waktu, kerjasama yang terjalin dengan FK UGM 

mengalami berbagai siklus putus-sambung. Pada saat itu kerjasama lebih pada 

pelayanan kesehatan, sehingga residen yang dikirim ke RSMS adalah residen 

semester akhir, yang minimal dalam interaksi akademik. Kerjasama dengan SMF 

anestesiologi dan reanimasi berlangsung hingga tahun 2014 dan sebagai lahan 

pendidikan bagi 2 institusi lain, yaitu FK Undip dan FK Unpad. 

Semenjak tahun 2012, Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif (IATI) 

berdiri, maka semua sarana-prasarana pendidikan dikendalikan oleh IATI dan tetap 

berkoordinasi dengan Kelompok Staf Medik (KSM) Anestesiologi dan Reanimasi 

RSMS. Sebelum ada IATI, semua sarana-prasarana pendidikan dikelola oleh 

Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSMS. 

Berdaarkan pengalaman mendidik peserta didik dari 3 Institusi Pendidikan 

Dokter Spesialis (IPDS) Anestesiolgi dan Terapi Intensif, maka RSMS sebagai RS 

pendidikan utama FK Unsoed, bersama-sama untuk memajukan pendidikan dan 

penelitian, menginisiasi dibukanya prodi PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif 

FK Unsoed. 

Semua hal tersebut diatas dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan 

kegiatan yang lebih sistematis, sehingga harus dituangkan dalam suatu rencana 
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strategis kegaiatan yang akan membantu sebagai arah pembangunan dan 

pengembangan pendidikan PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unsoed. 

Rencana strategis yang disusun meliputi perencanaan jangka pendek (1 tahunan), 

jangka menengah (5 tahunan), dan jangka panjang (10 tahunan). Evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan dilakukan minimal 6 bulan sekali. 

Pelaksanaan rencana strategis ini, merupakan perencanaan program studi dan 

harus mendapatkan bantuan/ support dari berbagai pihak untuk menjalankannya 

sebagai satu kesatuan tim kerja yang memiliki target yang sama dalam membangun 

dan mengembangkan institusi menjadi lebih baik.  

Rencana strategis yang disusun sebagai rel dalam menjalankan lokomotif 

aktifitas menuju stasiun tujuan, dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Keberhasilan dan kegagalan dalam membangun rel dan 

menjalankan lokomotif kegiatan menuju stasiun tujuan adalah tanggungjawab yang 

dipikul bersama, menjadi sebuah superteam. 

 

1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

3. Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

4. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Rumahsakit 

5. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

6. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

7. Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 

8. Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

9. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

10. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen 

11. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 

12. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 



Rencana Strategis PPDS-1 Anestesiologi 3 

13. Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 2015 tentang Rumahsakit Pendidikan 

14. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia 

15. Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 

16. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis 

(WKDS) 

17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang 

Penerapan KKNI untuk Pendidikan Kedokteran. 

18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16 tahun 2013 tentang 

Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan 

Dokter Spesialis 

19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 38 tahun 2015 tentang Standar 

Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif 

20. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069 tahun 2008 tentang Pedoman 

Klasifikasi dan Standar Rumahsakit Pendidikan 

21. Keputusan Menteri Kesehatan No.540 tahun 2014 tentang Klasifikasi 

Rumahsakit 

22. Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan 

Perijinan Rumahsakit 

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman 

24. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 28 tahun 

2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman 

 

1.3 Situasi, Kondisi, dan Isu Strategis 

A. Situasi 

Pembukaan PPDS-1 Anestesiologi FK Unsoed sebagai salah satu Institusi 

Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) bidang ilmu anestesi merupakan upaya 

bersama berbagai pihak, yaitu Unsoed (FK Unsoed) dan RS Pendidikan 

Utama (RSMS). Pembukaan tersebut didasari oleh berbagai faktor, antara 

lain adalah : 
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 Keinginan internal dari kedua institusi (FK Unsoed dan RSMS) 

untuk lebih mengembangkan pelayanan pendidikan dengan 

membuka PPDS. Dasar dari kedua institusi tersebut adalah 

terakreditasinya FK Unsoed dengan akreditasi A oleh LAM-PTKes, 

serta terakreditasinya RSMS sebagai RS pendidikan dengan 

akreditasi A oleh Kemenkes. 

 Kebutuhan SDM dokter spesialis anestesiologi yang tinggi bila 

dilihat dari rasio operator dibanding dokter spesialis anestesiologi. 

Didukung oleh Perpres No. 4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja 

Dokter Spesialis (WKDS). 

 Kondisi wilayah Indonesia sebagai negara dalam lingkaran sabuk 

api (dikelilingi oleh gunung berapi), zona tropis, dan wilayah laut 

yang luas, sehingga menjadikan Indonesia salah satu negara dengan 

potensi bencana yang tinggi. 

 

Berdarkan situasi kewilayahan dan angka kesakitan penduduk Indonesia, 

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan angka kebutuhan SDM dokter 

spesialis anestesiologi pada tahun 2016 sebanyak 343 orang. Data tersebut 

didasarkan pada Standar Ketenagaan Minimal sebagaimana diatur dalam 

Permenkes 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumahsakit dan 

Kepmenkes 540 tahun 2014 tentang Klasifikasi Rumahsakit.  Bila melihat 

data tersebut, maka tidaklah dibutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi 

kebutuhan SDM dokter spesialis anestesiologi saat ini yang dihasilkan oleh 

IPDS yang ada dan sudah berjalan saat ini. Hal tersebut akan semakin 

memperkecil kebutuhan SDM dokter spesialis anestesiologi bilamana rasio 

yang diberlakukan terhadap dokter operator (obsgin, bedah, mata, dan THT) 

dibanding dokter spesialis anestesiologi adalah 1 : 4 (1 orang SpAn : 4 

operator), maka kekurangannya adalah sebanyak 153 orang dokter spesialis 

anestesiologi di seluruh Indonesia. 

Kekurangan SDM dokter spesialis anestesiologi akan semakin besar 

manakala rasio yang diberlakukan adalah 1 dokter spesialis anestesiologi 
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untuk 2 operator, maka kekurangannya adalah sebesar 4.460 SDM dokter 

spesialis anestesiologi. Hal ini tentunya tidak akan sanggup dipenuhi oleh 

IPDS anestesiologi yang saat ini sudah ada, serta tidak mungkin dipaksakan 

untuk memenuhinya, terkait kualitas lulusan. 

 

B. Kondisi (SWOT Analysis) 

Kondisi yang dihadapi oleh FK Unsoed terkait penyelenggaraan PPDS-1 

Anestesiologi dan Terapi Intensif memerlukan perhatian yang lebih, 

dikarenakan PPDS-1 anestesiologi adalah salahsatu pelopor pembukaan 

prodi spesialis-1 di FK Unsoed. Selain itu, rasa tanggungjawab yang dipikul 

bersama sebagai satu tim yang bersinergi secara kuat dan saling 

mendukung. 

 Kekuatan (Strength) : 

o Hal yang menjadikan kekuatan bagi PPDS-1 anestesiologi 

adalah posisi FK Unsoed dan RSMS sebagai institusi yang 

bersinergi bersama mengembangkan pendidikan di wilayah 

dengan kondisi rawan bencana yang tinggi. Sebagaimana 

data dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa 

Jawa Tengah merupakan salahsatu wilayah nasional dengan 

resiko bencana alam (11%) dan berpotensi terjadi krisis 

(8%). Letak FK Unsoed/ RSMS yang berada di Jawa Tengah 

bagian barat-selatan, secara tidak langsung akan menjadi 

rujukan bencana bagi wilayah yang meliputi 14 

kabupaten/kota (42,84% luas wilayah) mengalami bencana 

(45,8%) dengan resiko krisis sebanyak 46,6%. 

o Komitmen dari FK Unsoed, RS Pendidikan Utama, dan RS 

jejaring untuk mengembangkan pendidikan ilmu anestesi 

dengan menekankan pada kualitas luaran, tanpa harus 

megejar kuantitas lulusan. 
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o Posisi Universitas Jenderal Soedirman sebagai perguruan 

tinggi negeri yang diperhitungkan secara nasional, terlihat 

dari ranking perguruan tinggi versi Kemristekdikti. 

o Akreditasi A versi LAM-PTKes yang diraih oleh FK Unsoed 

pada tahun 2017. 

o Akreditasi A versi Kemenkes yang diraih oleh RSMS 

sebagai RS pendidikan pada tahun 2017. 

o Akreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit 

versi 2012 pada tahun 2016. 

 Kelemahan (weakness) 

o Prodi baru yang masih memerlukan bimbingan dari PT 

Pembina untuk jangka waktu minimal 5 tahun ke depan. 

o Jumlah staf pendidik prodi PPDS-1 anestesiologi dan terapi 

intensif dengan kualifikasi S3 bidang ilmu anestesi dan 

PPDS-2 anestesiologi yang masih kurang. Target minimal 

adalah 1 orang S3 dan 6 orang spesialis-2 dari FK Unsoed-

RSMS. Kondisi saat ini adalah 1 orang S3 dan 3 orang 

konsultan. Diambil dari rumahsakit jejaring pendidikan dan 

PT Pembina sebanyak 3 orang. 

o Tri dharma perguruan tinggi masih belum dilaksanakan 

secara maksimal, terutama komponen penelitian. 

o Forum ilmiah rutin masih belum tertata dengan baik dan 

terstruktur. 

 Kesempatan (opportunity) 

o Prodi PPDS pelopor FK Unsoed 

o Dukungan dari civitas academica FK Unsoed, dukungan dari 

senat universitas dan pimpinan Unsoed, dukungan dari 

RSMS, dukungan masyarakat Banyumas dan para alumnus. 

o Kebutuhan SDM dokter spesialis anestesiologi dan terapi 

intensif yang tinggi. 
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o Perpres No.4 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter 

Spesialis (WKDS). 

 Ancaman (Threat) 

o Prodi PPDS pelopor yang dituntut untuk dapat berkompetisi 

langsung dengan prodi PPDS serupa di wilayah Jawa 

Tengah. 

o Kebijakan pembiayaan pendidikan prodi PPDS yang 

merupakan hal baru bagi Unsoed. 

o Komersialisasi pendidikan PPDS 

 

 

C. Isu Strategis 

Berdasarkan kondisi-kondisi sebagaimana tersebut diatas, maka 

dihasilkanlah berbagai isu-isu strategis yang akan digunakan untuk 

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran dari prodi PPDS-1 anestesiologi 

dan terapi intensif FK Unsoed. Identifikasi isu strategis tersebut antara lain 

adalah : 

 PPDS-1 anestesiologi FK Unsoed sebagai IPDS anestesiologi ke-14 

dan masih merupakan IPDS baru, memerlukan dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan good governance 

dalam bidang pendidikan spesialisasi. 

 Perlunya kekuatan membangun bersama yang ditanamkan dari awal 

oleh pimpinan fakultas, pimpinan RS, dan tim PPDS-1 anestesiologi 

secara berkesinambungan. 

 Perlunya pengembangan SDM dokter spesialis anestesiologi 

menjadi subspesialisasi atau S3 yang disesuaikan dengagn 

kebutuhan untuk pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

 Menjadikan PPDS-1 anestesiologi terakreditasi minimal B dalam 2 

tahun pendirian, bila memungkinkan memiliki persamaan fasilitas 

pelayanan pendidikan yang setara dengan 13 IPDS yang telah 

berdiri terlebih dahulu. 
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1.2 Kerangka Pemikiran Strategis 

Pengembangan PPDS-1 anestesiologi dan terapi intensif FK Unsoed 

dituangkan dalam rencana strategis yang dimulai dari tahap pendirian hingga 

dilakukan akreditasi program studi (2018-2020). Rencana pengembangan dibagi 

dalam 10 tahunan. Rencana jangka pendek (1 tahunan), rencana jangka (5 tahunan), 

dan rencana jangka panjang (10 tahunan). 

Penyusunan rencana strategi tersebut selalu mendasarkan pada perencanaan 

yang telah dibuat oleh FK Unsoed dan Universitas Jenderal Soedirman. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatannya, serta agar tidak 

terjadi distorsi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait 

penyelenggaraan prodi PPDS-1 anestesiologi dan terapi intensif FK Unsoed. 

Keberadaan PPDS-1 anestesiologi FK Unsoed, diharapkan dapat 

menghasilkan luaran SDM yang berkualitas, professional, dan memiiki daya saing 

yang baik dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN (AFTA). 
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BAB – 2 

Rencana Strategis dan Operasional 2018 - 2028 

 

Rencana strategis yang dibangun adalah untuk mewujudkan prodi PPDS-1 

anestesiologi dan terapi intensif FK Unsoed, sebagai IPDS yang dapat bersaing di 

tingkat nasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal Universitas Jenderal 

Soedirman untuk lingkungan pedesaan (rural). 

Rencana strategis prodi PPDS-1 anestesiologi FK Unsoed, merupakan perencanaan 

yang dilakukan secara rutin (1 tahunan) dan dilaksanakan tahunan ataupun berkala 

(5 tahun dan 10 tahunan). Perencanaan rutin adalah perencanaan yang dilakukan 

setiap tahun untuk memenuhi target perencanaan jangka menengah (5 tahunan) dan 

juga jangka panjang (10 tahunan). Acuan pelaksanaan rencana strategis dengan 

rencana operasional, didasarkan pada visi, misi dan tujuan dari IPDS anestesiologi 

FK Unsoed, yaitu : 

Visi   :  

Menjadi pusat pengembangan ilmu anestesi dan terapi intensif di Indonesia 

yang berbasiskan rural health medicine dan kearifan lokal yang diakui 

secara nasional. 

Misi  :  

1. Menyelenggarakan Tri Dharma PT bidang anestesiologi yang terstruktur 

dan berkelanjutan dengan kemampuan tambahan pada rural medicine. 

2. Menyelenggarakan pendidikan anestesiologi yang berdaya saing tinggi 

3. Menyelenggarakan kerjasama dalam pengembangan iptekdok pada tingkat 

lokal maupun global. 

Tujuan :  

1. Lulusan yang profesional, kompetitif, memiliki kemampuan 

kepemimpinan, enterpreneurship/ technopreneurship, memecahkan 

masalah kesehatan, dan berinovasi khususnya dalam pengembangan ilmu 

anestesi dan terapi intensif. 
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2. Karya penelitian anestesiologi yang relevan dengan pengembangan 

pelayanan anestesiologi dan terapi intensif yang dapat diterapkan di 

seluruh wilayah Indonesia. 

3. Kerjasama dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan atau seni di bidang anestesiologi dan terapi intensif pada 

tingkat lokal dan nasional. 

4. Mewujudkan tata kelola pendidikan spesialis anestesiolgi yang transparan 

dan akuntabel, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. 

 

Semua komponen rencana strategis tidak akan bisa dilaksanakan dengan 

menggunakan perencanaan operasional manakala tidak didukung dengan anggaran 

yang mencukupi. Oleh karena itu, ada proses perencanaan pembiayaan 

(forecasting) yang menjangkau hingga penyelesaian rencana jangka panjang.  

Rencana strategis yang disusun ini merupakan cetak biru (blue print) yang bersifat 

fleksibel atau dinamis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya 

kebijakan nasional ataupun adanya peraturan-peraturan baru yang harus ditaati dan 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak (Rektor Unsoed dan Gubernur Jawa Tengah) 

sebagai bagian dari kerjasama. 

 

2.1 Rencana Jangka Pendek (1 tahunan) 

Rencana jangka pendek, merupakan perencanaan aktifitas kegiatan yang 

dilaksanakan tahunan, yang meliputi : 

 Peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM dokter spesialis 

anestesiologi melalui berbagai kegiatan ilmiah (min. 2x/ tahun) 

Pelaksanaan kegiatan (operasional) untuk mencapai atau 

menyelesaikan aktifitas tahunan yang direncanakan dapat ditempuh 

dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan rencana strategis yang 

telah disusun oleh fakultas ataupun unversitas. 

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang berada di IPDS-1 

anesteiologi FK Unsoed, dapat dicapai dengan cara melakukan 
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perencanaan rutin tahunan yang terintegrasi dengan fakultas  

kedokteran. Semua tenaga pendidik, memiliki kesempatan yang sama 

untuk mendapatkan bantuan anggaran dari Universitas Jenderal 

Soedirman ataupun dari RS pendidikan utama (bagi dokter spesialis 

yang bekerja di Unsoed/ RSMS) serta dari RS pendidikan jejaring (bagi 

dokter spesialis RS jejaring terebut), sesuai dengan peraturan dan 

persyaratan yang berlaku di masing-masing institusi tersebut dan atau 

pemerintah. 

 Riset tahunan yang diakhiri menjadi suatu karya tulis ilmiah 

berorientasi jurnal ilmiah terakreditasi ataupun terindeks SCOPUS/ 

Scimago dan dipresentasikan dalam suatu forum ilmiah nasional. 

Riset tahunan, merupakan riset yang dihasilkan oleh prodi 

anestesiologi, baik riset mandiri dosen ataupun bersama peserta didik. 

Riset terebut dapat bersifat observasional ataupun uji klinis (clinical 

trial). Riset yang dihasilkan dapat dimuat dalam jurnal ilmiah nasional 

yang terakreditasi sesuai dengan linearitas bidang ilmunya ataupun 

jurnal internasional bereputasi. 

 Riset berorientasi pada paten (min. paten sederhana) 

Riset yang diakhiri dengan suatu paten ilmiah, diharapkan dapat 

dilakukan oleh 1 tim peneliti dari departemen/ bagian Anestesiologi dan 

Terapi Intensif FK Unsoed-RSMS. Paten yang dimaksud, sebagaimana 

diatur dalam UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten. 

Riset harus dipresentasikan dalam suatu panel ilmiah, sebagai bahan 

masukan untuk mendapatkan paten. Riset ini dapat diselesaikan dalam 

1 tahun dan dapat diselesaikan multiyear tergantung jenis dan topik riset 

yang dilakukan. 

 Penyusunan anggaran kegiatan tahunan PPDS-1 anestesiologi dan 

terapi intensif FK Unsoed. 

Penyusunan anggaran merupakan aktifitas wajib yang harus dilakukan 

oleh semua komponen civitas academica yang berada di prodi PPDS-1 

anestesiologi. Hal tersebut dianggap wajib karena untuk memetakan 
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aktifitas personal dari masing-masing tenaga pendidik yang terkait 

dengan pengembangan diri. 

Selain itu, kewajiban penyusunan anggaran tersebut juga berkaitan erat 

dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan 

dilaksanakan oleh prodi PPDS-1 anestesiologi. Anggaran yang disusun 

tahunan lebih menekankan pada activity based budgeting dan diluar 

sarana-prasarana. 

 

2.2 Rencana Jangka Menengah (5 tahunan) 

 Peningkatan kompetensi SDM dokter spesialis anestesiologi dengan 

studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi (PPDS-2 dan atau S3). 

Kebutuhan SDM untuk menjalankan proses pendidikan yang ideal di 

prodi PPDS-1 anestesiologi adalah Sp-2 (konsultan) dan doktor dari 

bidang ilmu yang linier. Kesemuanya adalah tenaga pendidik tetap 

prodi PPDS-1 anestesiologi FK Unsoed. 

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan administratif yang 

menunjang kelangsungan hidup prodi PPDS-1 anestesiologi. 

Kompetensi subspesialis di bidang ilmu anestesi sebanyak 7 disiplin 

ilmu, antara lain : Konsultan Instensive Care (KIC), Konsultan 

Neuroanestestesi (KNA), Konsultan Anestesi Kardiovaskuler (KAKV), 

Konsultan Anestesi Obstetrik (KAO), Konsultan Manajemen Nyeri 

(KMN), Konsultan Anestesi Regional (KAR), dan Konsultan Anestesi 

Pediatrik (KAP). Kebutuhan konsultan untuk memenuhi standar ideal 

prodi PPDS-1 anestesiologi adalah adanya 7 orang Sp-2 (konsultan) 

tetap yang aktif dan masing-masing berasal dari disiplin ilmu 

subspesialis yang berbeda. 

Doktor (S3) di bidang ilmu yang linier dimaksudkan disini adalah 

doktor dengan karya tulis ilmiahnya (disertasi) atau risetnya membahas 

mengenai keilmuan anestesi dan subspesialisnya. Riset yang dilakukan 

merupakan clinical trial. Doktor merupakan tenaga pendidik aktif di 

FK Unsoed dan atau PPDS-1 anestesiologi. 
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 Pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana penunjang pembelajaran.  

Selama proses pendidikan berlangsung, tentunya ada kekurangan 

dalam pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan pendidikan, 

mengingat pemenuhannya melibatkan 2 belah pihak yaitu antara FK 

Unsoed dengan RSMS sebagai RS pendidikan utama ataupun FK 

Unsoed dan RS jejaring pendidikan (RSUD Cilacap dan RSUD 

Banyumas). 

Sarana dan prasarana tersebut akan dipetakan setiap tahun serta di 

evaluasi kondisi kelayakannya. Khusus sarana/prasarana yang memiliki 

usia pendek, akan dilakukan pengajuan atau pengadaan tahunan dengan 

sepengetahuan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik), 

sedangkan sarana/prasarana yang berwujud bangunan fisik, hanya 

dilakukan evaluasi untuk perawatan, kecuali ada perubahan tata ruang 

atau penambahan bangunan ataupun pembangunan baru. 

 Akreditasi B prodi PPDS-1 Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas 

Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman. 

Akreditasi prodi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi 

Kesehatan (LAM-PTKes) merupakan tolak ukur standar 

penyelenggaraan pendidikan di  bidang kesehatan dan kedokteran. 

Indikator yang digunakan adalah indikator yang telah disetujui oleh 

berbagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. 

 

2.3 Rencana Jangka Panjang (10 tahunan) 

 Kerjasama internasional untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

Kerjasama yang diharapkan dapat dilakukan oleh IPDS anestesiologi 

FK Unsoed adalah kerjasama dengan IPDS lainnya dalam hal 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lebih dari itu, kerjasama 

internasional merupakan salah satu program yang diharapkan dapat 
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dilaksanakan dengan baik untuk menciptakan SDM dokter spesialis 

anestesiologi yang memiliki daya saing tinggi, memiliki kemampuan 

dalam teknologi kedokteran yang tentunya sesuai dengan bidang 

keilmuannya, dan memiliki inovasi dalam pelayanan anestesiologi 

yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah 

yang jauh dari perkotaan. 

Kerjasama internasional lebih menekankan pada pembangunan 

kemampuan literasi peserta didik untuk mempersiapkan diri meghadapi 

persaingan bebas. Sudah menjadi tanggungjawab institusi pendidikan 

untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersaing di masa persaingan 

bebas.   

 SDM dokter spesialis anestesiologi terpenuhi untuk 7 subspesialis ilmu 

anestesi. Target minimal 2 orang untuk masing-masing subspesialis 

ilmu anestesi. 

Pemenuhan kebutuhan SDM dokter spesialis anestesiologi menjadi 

suatu keniscayaan untuk mempertahankan keberlangsungan prodi 

PPDS-1 anestesiologi. Target yang diharapkan di masa mendatang 

adalah 2 orang untuk masing-masing subspesialis. Pemenuhan saat ini 

hanya 1 orang untuk masing-masing subspesialis. 

Pemenuhan kebutuhan SDM tersebut menjadi tanggungjawab 2 

institusi (RSMS dan FK Unsoed) yang dikomunikasikan melalui 

mekanisme di Komkordik. 

Khusus untuk pemenuhan SDM ini dimasukkan dalam perencanaan 

jangka panjang dikarenakan pemenuhan kebutuhan SDM harus melihat 

kebutuhan kedua institus, tidak bisa dilakukan sepihak oleh salahsatu 

institusi. Selain itu juga mempertimbangkan masa pensiun tenaga 

pendidik yang sudah ada sebelumnya. 
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BAB – 3 

Pencapaian Rencana Strategis 

 

Pelaksanaan rencana strategis yang dikerjakan dalam bentuk rencana operasional, 

memerlukan penjabaran sebagai panduan dalam proses pelaksanaannya yang 

disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan keberadaan PPDS-1 anestesiologi FK 

Unsoed.. Tujuan penjabaran terebut antara lain adalah : 

 Mempermudah dalam mencapai target operasional suatu kegiatan 

 Arahan bagi kegiatan berikutnya 

Berdasarkan kondisi – kondisi faktual yang saat ini berlangsung atau terjadi di 

Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman, maka tentu akan 

berpengaruh terhadap pelaksanaan rencana operasional kegiatan. Hal ini 

dikarenakan mekanisme penyusunan dan penggunaan anggaran harus melalui satu 

pintu, yaitu fakultas. 

Pelaksanaan semua rencana strategis, dibagi menjadi 3 tahapan waktu, dimana 

masing – masing tahapan waktu tersebut mewakili termin pelaksanaan kegiatan 

yang telah dilakukan dan harus mengalami eskalasi pada setiap jenis kegiatan 

tersebut. Eskalasi menunjukkan perubahan atau peningkatan untuk menjadi lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOAL 

5 tahun - I

(Fase - 1) 

5 tahun - II

(Fase - 2)

Rencana Strategis 2018 - 2028 
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Capaian atau goal dari semua perencanaan strategis adalah, rangkuman dari semua 

rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Rangkuman hasil 

dari semua kegiatan yang dicapai tersebut disesuaikan dengan parameter yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan yang kemudian di evaluasi dengan matriks kegiatan 

untuk masing – masing tahapan kegiatan. 

Berdasarkan rencana strategi kegiatan yang telah disusun sebelumnya, maka perlu 

disusun suatu matriks rencana operasional sebagai arahan atau panduan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Matriks rencana operasional disusun secara 

berkesinambungan antar tahun dan tahapan kegiatan, dengan tujuan agar tidak 

terjadi missing process yang akan mengakibatkan gangguan dalam pelaksanaan 

rencana strategis. Selain itu, semua kegiatan yang telah dicantumkan dalam matriks 

rencana operasional, harus dilaksanakan semua hingga selesai, bila tidak selesai 

maka akan beresiko terjadi pemanjangan target capaian rencana strategis. 

 

Rencana Operasional Kegiatan Tri Dharma PT 

Fase Tahapan Kegiatan Capaian/ Target 

I 

 

Aktifitas ilmiah dosen : 

 Workshop 

 Simposium 

 Pelatihan 

 Shortcourse 

 Bertambahnya keilmuan dosen dengan 

informasi terbaru. 

 Bertambahnya kemampuan/ skill dosen 

dalam pelayanan kesehatan. 

 Meningkatkan kemampuan/ menambah 

pengalaman dalam pendidikan dan 

pengajaran. 

Studi lanjut PPDS-2 atau S3 Konsultan atau Doktor 

Riset mandiri dosen  Publikasi jurnal ilmiah terakreditasi atau 

internasional bereputasi. 

 Presentasi ilmiah nasional ataupun 

internasional (oral atau poster). 

Riset tim bagian anestesi (dikerjakan 

oleh dosen dan perawat secara 

bersama sebagai penelitian payung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Publikasi jurnal ilmiah nasional terakreditsi 

ataupun jurnal ilmiah internasional 

bereputasi. 

 Presentasi ilmiah nasional ataupun 

internasional (oral atau poster). 

Pengabdian masyarakat  Dilakukannya pelatihan kesehatan bagi 

masyarakat yang terkait dengan keilmuan 

anestesi dan terapi intensif. 

 Dilakukannya bakti sosial kesehatan, 

seperti pengobatan masal dan operasi masal 

(katarak dan bibir sumbing) 

 Dilakukannya pelatihan bagi tenaga 

kesehatan di lingkungan eks Karesidenan 

Banyumas yang berkaitan dengan 

kegawatdaruratan medik. 
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Pelatihan asesor LAM-PTKes Lulus pelatihan asesor (1- 2 orang) 

Pelaksanaan akreditasi prodi PPDS-1 

Anestesiologi FK Unsoed 

Terakreditasi B LAM-PTKes 

Kerjasama riset antar fakultas di 

lingkungan Universitas Jenderal 

Soedirman.  

 Jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau 

jurnal internasional bereputasi. 

 Presentasi ilmiah nasional ataupun 

internasional 

Penulisan buku ajar anestesiologi FK 

Unsoed 

Buku ajar sesuai standar KemristekDikti 

II 

Inisiasi kerjasama dengan IPDS lain 

terkait pelaksanaan Tri Dharma PT 

Terjalinnya kerjasama pelaksanaan Tri 

Dharma PT. 

Riset multicenter dengan IPDS lain Jurnal ilmiah nasional terakreditasi ataupun 

internasional bereputasi 

RS jejaring pendidikan di daerah  Kerjasama pendidikan dan pelayanan dengan 

RSU daerah yang masih minim SDM dokter 

spesialis anestesiologi 

Inisiasi kerjasama internasional 

terkait pelaksanaan tri dharma PT 

Terjalinnya kerjasama internasional yang 

terkait dengan pelaksanaan tri dharma PT. 

Penulisan monograf atau buku teks Monograf atau buku teks sesuai standar 

KemristekDikti 

 

Terkait dengan rencana operasional tersebut diatas, maka perlu dilakukan 

pengembangan yang diluar aktivitas SDM ataupun peserta didik. Aktifitas tersebut 

sangat berkaitan dengan proses pembelajaran dan sebagai pendukung yang harus 

ada dan terjaga. Oleh karena itu, perlu disusun dan sesuaikan dalam bentuk matriks 

untuk lebih mempermudah dalam perencanaannya. 

 

Rencana Pengembangan IPDS Anestesiologi FK Unsoed 

Fase Tahapan Kegiatan Capaian/ Target 

I 

Informasi PPDS anestesiologi dan terapi 

intensif 
 Online 

 Booklet 

Penunjang administratif perkantoran  Pengadaan penunjuang administratif 

perkantoran (AHP/ BHP) 

 Meja dan rak buku 

Perpustakaan  Langganan jurnal ilmiah internasional 

anestesiologi (min. 2) dalam bentuk 

fisik dan on-line. 

 Langganan jurnal ilmiah nasional 

anestesiologi terakreditasi (min. 3) 

 Pengadaan buku teks (min. 5 buku per 

tahun) 

 Pembuatan e-library 

Alat – alat lab skill Pengadaan manekin lab skill untuk : 

 Airway management 

 Anestesi regional 

 Blok saraf tepi 

 Pemasangan artery line 

 Pemasangan kateter vena sentral 
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II 

Sarana/ prasarana fisik Pengadaan ruang prodi PPDS-1 

anestesiologi dan terapi intensif yang 

terintegrasi :* 

 Ruang administrasi 

 Ruang kuliah 

 Ruang staff dosen 

 Ruang rapat 

 Ruang jaga on-site 

Pengelolaan aset Dilakukannya pengelolaan berupa : 

 Inventarisasi aset 

 Pemeliharaan aset secara rutin 

Sarana/ prasarana pembelajaran Dilakukannya pengadaan penunjang 

pembelajaran berupa : 

 Komputer  

 LCD projector 

 Interactive presentation unit 

*Perlu komunikasi antara Universitas dan Pemprov Jawa Tengah 
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Bab – 4 

Penutup 

 

Rencana strategi yang dilaksanakan dengan menggunakan rencana operasional 

kegiatan, merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan 

aktifitas pendidikan merupakan aktifitas yang berkesinambungan dan penuh 

dengan inovasi serta tidak boleh ada rantai terputus. 

Kesinambungan itu ditunjukkan dalam rencana strategis yang berhubungan atau 

kelanjutan dari fase – 1 ke fase – 2, begitupun dalam operasional kegiatan yang 

berkelanjutan. Semua perencanaan, baik strategis dan operasional, merupakan 

pelaksanaan atau realisasi dari visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan untuk 10 

tahun ke depan. 

Keberlangsungan prodi PPDS-1 anestesiologi dan terapi intensif FK Unsoed sangat 

tergantung kepada komitmen tim, yang meliputi FK Unsoed, RS pendidikan utama 

(RSMS), dan RS pendidikan jejarin (RSUD Banyumas dan RSUD Cilacap). Demi 

kelancaran palaksanaan rencana strategis, maka harus dilaukan mekanisme evaluasi 

6 bulanan dan 1 tahunan oleh tim, sebagai acuan bagi keberhasilan pelaksanaan 

program kerja. 

 


