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KATA PENGANTAR

 Dengan menghaturkan puja dan puji  syukur kehadapan Ida San-
ghyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa  dengan berkat dan rahmat 
NYA Buku Rencana Opersisonal (Renop) Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa (FK Unwar) tahun 2011 s.d. 
2014 dapat diselesaikan dengan baik. Sangat disadari bahwa Renop me-
miliki fungsi yang sangat penting sebagai petunjuk dalam melaksanakan 
kegiatan pendidikan di PSPD  Unwar. Oleh karena Renop sebagai doku-
men menentukan arah dan rambu-rambu keberhasilan dalam pelaksanaan 
kegiatan menuju tercapainya Visi dan Misi yang telah disepakati oleh 
semua unsur institusi beserta stakeholder yang relevan. 

 Program Studi Pendidikan Dokter merupakan program studi ter-
muda di Unwar dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi No 63/D/T.2009, tanggal 20 Janurai 2009 dan merupakan cikal 
bakal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unwar. Sebagai insti-
tusi pendidikan tinggi dalam profesi kedokteran pelaksanaan pendidikan 
selain mengacu kepada peraturan dari Direktorat Pendidikan Tinggi, juga 
harus mengacu kepada Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan Un-
dang-undang Praktik Kedokteran, No 29 tahun 2004. Dengan demikian 
Renop FKIK Unwar sebagai pentunjuk pelaksanaan Rentra juga menga-
cu kepada keberhasilan yang dikehendaki oleh peraturan tersebut, yakni 
menghasilkan lulusan dokter yang kompeten dan professional yang sang-
gup bersaing dalam pasar  kerja tenaga kedokteran dan kesehatan nasi-
onal, regional bahkan internasional.

 Walaupun dalam kegiatan penyusunan Renop FKIK Unwar tahun 
2011 – 2014 sudah mencermati berbagai ketentuan yang berlaku, situasi 
umum khususnya dalam pendidikan kesehatan dan pendidikan kedokter-
an, keadaan sosial dan ekonomi di Propvinsi Bali khususnya dan secara 
umum di Indonesia, namun diyakini Renop yang disusun belum sempur-
na. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan secara mendasar dalam 
kurun waktu 4 tahun dan penyesuaian secara berkala setiap tahun melalui 
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kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Mempertimbangkan hal 
tersebut masukan yang bertujuan untuk menyempurnakan Renop tahun 
2011-2014 ini akan diterima dengan tangan terbuka. Untuk itu kami sam-
paikan terima kasih.

Semoga Renop ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Denpasar, Desember 2011

Penyusun



Renop Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Unwar vii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................... v

Daftar Isi ............................................................................................ vii

I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1
 Latar Belakang ............................................................................ 1
 Tujuan ......................................................................................... 1
 Manfaat ....................................................................................... 2

II.  Kondisi Umum FKIK Unwar ..................................................... 3
 1. Visi, Maisi dan Tujuan ............................................................ 3
 2. Program Pendidikan ............................................................... 3
 3. Penilaian Hasil Belajar ........................................................... 4
 4. Mahasiswa .............................................................................. 4
 5. Staf Akademik dan Sumber Daya Manusia lainnya ............... 4
 6. Sumberdaya Pendidikan ......................................................... 5
 7. Evaluasi Program Pendidikan ................................................. 7
 8. Penyelenggaraan Program dan Adminstrasi Pendidikan ........ 8

III.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ................................................... 11
 1. Visi Program Studi Pendidikan Dokter................................... 11
 2. Misi Program Studi Pendidikan Dokter .................................. 11
 3. Tujuan ..................................................................................... 12
 4. Sasaran .................................................................................... 12

IV.  Analisis Lingkungan Strategis .................................................... 14
 Kekuatan (Strengths) .................................................................. 14
 Kelemahan (Weaknesses) ........................................................... 14
 Peluang (Opportunities) .............................................................. 15
 Ancaman (Threats) ..................................................................... 15

V.  Program Pengembangan ............................................................. 16



Renop Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Unwarviii



Renop Fak. Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Unwar 1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (PSIK 

Unwar) adalah ins  tusi pendidikan kedokteran dan kesehatan yang 

usianya sangat muda dengan sumber daya yang masih sangat terbatas. 

Oleh sebab itu pembangunannya mes  lah direncanakan secara seksama, 

bertahap, dengan menerapkan azas akuntabilitas dan transparansi. 

Rencana strategia (Renstra) yang diformulasikan bersama-sama 

stakeholder baik internal maupun ekternal haruslah dilaksanakan secara 

bertahap, konsisten dan berkesinambungan. Agar tahapan pelaksanaan 

berjalan dengan lancar, op  mal dan tepat sasar maka Renstra perlu 

dielaborasi ke dalam Rencana Operasional (Renop).

Indikator kinerja Renstra yang ditetapkan pencapaiannya selama 4 tahun, 

dalam Renop perlu dipilah-pilah menjadi capaian se  ap tahun secara 

bijaksana disesuaikan dengan kemampuan atau ketersediaan sumber 

daya pada saat itu. Dengan Renop diyakini program dapat berjalan lebih 

realis  s, e  sien dan berkesinambungan

Tujuan

Rencana Operasional FKIK Unwar disusun dengan tujuan agar 
pembangunan institusi dapat berlangsung secara terencana, teratur, 
bertahap, konsisten, sustinebel dan bertanggung jawab yaitu dengan 
memanfaatkan Renop sebagai pedoman umum dalam menyusun program 
kerja dan rencana kegiatan setiap tahunnya.
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Manfaat
Renop sangat penting perannya terutama dalam memberikan penilaian 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FKIK Unwar. Renop juga 
bermanfaat bagi pimpinan dan pengambil keputusan lainnya terutama 
terkait dengan penentuan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan 
kebutuhan pengembangan institusi. Bagi seluruh Civitas Akademika dan 
unsur penunjang lainnya renop dapat dipakai sebagai referensi dalam 
melaksanakan kegiatan sehingga selaras dengan aturan dan atau kebijakan 
lebih tinggi yang telah digariskan dan atau ditetapkan.
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BAB II

Kondisi Umum FKIK Unwar

Mengingat umur FKIK Unwar yang masih sangat muda maka agar 
bisa bersaing dengan institusi sejenis baik yang ada di tingkat lokal, 
nasional, regional maupun internasional maka FKIK Unwar harus 
dibangun secara berkelanjutan. Modal tekad tentu tidak cukup, 
diperlukan semangat dan kebersamaan serta langkah dan tindakan 
nyata yang cepat dan tepat. Pembangunan ini haruslah mengacu pada 
Standar Pendidikan Kedokteran Indonesia dan dilakukan dengan 
seksama dengan melibatkan seluruh komponen yang dimiliki. 

1.  Visi, Misi dan Tujuan

Visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan bersama stakeholder 
internal maupun internal diusahakan konsisten dengan visi dan misi 
Universitas dan Depdiknas. Formulasi visi misi yang  tercantum dalam 
Renstra PSPD Unwar perlu dikaji ulang agar sesuai dengan tujuan 
pendirian FKIK Unwar yang tercantum dalam dokumen Organisasi 
dan tata Kelola (OTK).  Hasil review menjadikan substansi visi misi  
lebih konsisten, 

2.  Program Pendidikan
Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi (KBK) sesuai dengan 
standar pendidikan dokter dan standar kompetensi dokter yang 
dikeluarkan oleh KKI pada tahun 2006. Sebagai institusi pendidikan 
yang baru, tentulah tidak mungkin menyelesaikan model kurikulum 
sendiri dalam waktu relatif singkat. KBK FK Unud adalah model 
kurikulum yang dikembangkan di FKIK Unwar disesuaiakan dengan 
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kharakteristik Universitas Warmadewa.  Muatan inti kurikulum 
mengacu pada standar kompetensi dokter yang dikeluarkan oleh KKI 
pada tahun 2006, sementara muatan lokal disesuaikan dengan pola 
ilmiah pokok Unwar yaitu lingkungan.

3.  Penilaian Hasil Belajar
Penilaian hasil belajar diarahkan dengan tujuan untuk mengetahui 
pencapaian kompetensi . Pencapaian kompetensi ini dinilai dengan 
PAP (Penilaian Acuan Patokan). Kriteria kelulusan merupakan 
hasil pencapaian kompetensi ditambah penilaian proses pendidikan 
(akademik dan nonakademik) 

4.  Mahasiswa
Agar mahasiswa baru terjamin kualitasnya maka dilakukan upaya 
penjaringan berjenjang. Jenjang administrasi meliputi persyaratan 
sebagai calon mahasiswa FKIK Unwar harus memiliki nilai rata-rata 
rapor selama di SMU sekurang-kurangnya 65,0. Setelah itu mereka 
harus lulus dalam test potensi akademik dan test psikologi. Dan 
terakhir mereka juga harus lolos pada tes kesehatan. Pada tahun ajaran 
2011 FKIK Unwar untuk Prodi Kedokterannya menerima 59 orang 
mahasiswa yang menjadikan rasio mahasiswa dosen sebesar 4,5. 
Besaran rasio ini dinilai cukup baik trutama dikaitkan dengan proses 
pembelajaran di fase pendidikan akademik.  

5.  Staf Akademik dan Sumber Daya Manusia lainnya
FKIK Unwar memiliki 38 orang dosen tetap dengan kuali  kasi yang 
kurang memadai. Rasio  mahasiswa dosen adalah 4,5. Dosen dimaksud 
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terdiri dari dosen tetap dan dosen tetap  kontrak miliki Yayasan dan 
dosen tetap PNS yang diperbantukan oleh Kopertis..Dosen tetap milik 
Yayasan terdiri dari dokter yang baru tamat dan  dosen senior FK 
Unud yang telah purna bakti. Dari sisi rasio tampaknya amat ideal, 
namun masih bermasalah dalam hal  kuali  kasi dan pedistribusiannya. 
Oleh sebab itu ke depan harus ada komitmen Yayasan untuk merekrut 
dosen baru dan secara terus-menerus ada upaya meningkatkan 
kuali  akasinya. Dalam hal tenaga kependidikan, saat ini tersedia 
19 orang, dimana secara kuantitas dan kualitas dinilai masih belum 
memadai

6.  Sumber Daya Pendidikan
Prasarana di FKIK Unwar terdiri dari 3 gedung, 1 gedung dmanfaatkan 
untuk kegiatan pembelajaran dan perkantoran pimpinan dan 
ketatausahaan, 1 gedung untuk kantor Bagian Biomedik, laboratorium 
reset, dan center for computer-based test  dan gedung yang ke 3 
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dimanfaatkan untuk skill-lab. Ruang ruang yang ada di 3 gedung ini 
telah dilengkapi dengan AC, internet kapasitas 4 Mbps, WiFi, LCD, 
CCTV, telepon, computer, meubeler, sehinggi dari sisi kapasitas 
dan kenyamanan dinilai sudah sangat memadai.untuk menampung 
kegiatan Tri Dharma PT di FKIK Unwar

    Perpustakaan memiliki koleksi buku teks sebanyak  370 buah, 
sementara e-library dengan kapasitas 27 komputer memiliki koleksi 
e.book sebanyak 2600 buah. Saat ini kunjungan ke perpustakaan 
dinilai masih relatif rendah disebabkan oleh: (1) koleksi buku teks 
dianggap masih jauh dari cukup, (2) kebijakan pimpinan yang tidak 
mengizinkan peminjaman buku untuk dibawa pulang, (3) tidak adanya 
fasilitas fotocopy, dan (4) hampir semua mahasiswa telah memiliki 
notebook sehingga mereka bisa mengakses e-book yang ada di e-
library dari luar ruang perpustakaan. 

Khusus untuk kegiatan praktikum baik praktikum biomedis maupun 
praktikum keterampilan klinis, laboratorium basah, laboratorium 
kering, dan skill lab perlu mendapat perhatian khusus terutama 
menyangkut kelengkapan sarana penunjang seperti mikroskop, 
manekin dan lain-lain.  

      Pada saat mahasiswa sampai pada jenjang pendidikan profesi, peran 
RS pendidikan menjadi  penting. Sekarang ini FKIK Unwar telah 
menjalin kerjasama dengan beberapa RS Daerah seperti  RSUD 
Sanjiwani Gianyar sebagai RS pendidikan utama dan RSUP Sanglah, 
RSUD Wongaya, RSU Puri Raharja, dan RSUD Tabanan sebagai RS 
Jejaring Pendidikan. RS-RS ini akan dimanfaatkan oleh mahasiswa 
terutama pada saat mereka melakukan Kepanitraan Klinik. Sebagai 
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pusat pendidikan, RS-RS ini mesti mempunyai kuali  kasi sebagai RS 
Pendidikan yang dinyatakan dengan SK dari Depkes. Kecuali RSUP 
Sanglah, semua RS rumah sakit pendidikan ini kecuali RSUP Sanglah 
ternyata belum terakreditasi sebagai RS tempat pendidikan. Adalah 
tanggung jawab FKIK Unwar juga untuk turut serta membantu dan 
memfasilitasi baik moral maupun material agar semua RS pendidikan 
ini suatu saat terakreditasi sebagai RS pendidikan..

      Disamping kualitas bidang pendidikan dan pengajaran, kualitas bidang 
penelitian dan abdimas juga sangat penting terutama jika dihubungkan 
dengan institutional outlooks. Penelitian yang dilakukan hendaknya 
yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengajar, suasana 
akademik, kualitas kurikulum serta memberi dasar-dasar proses 
penelitian yang benar bagi mahasiswa dan berguna bagi stakeholders. 
Pada umumnya motivasi meneliti di kalangan dosen dan mahasiswa 
masih rendah, hal ini sedikit banyak terkait dengan keterbatasan 
dalam waktu, kapasitas, dan reward. Ke depan pelatihan-pelatihan 
penelitian dan usaha pencaharian sumber dana penelitian akan terus 
digalakkan.

7.  Evaluasi Program Pendidikan

Evaluasi kurikulum, terutama menyangkut aspek modul, strategi 
belajar, situasi belajar,  student assessment, dan sumber belajar 
dilakukan secara berkelanjutan paling tidak 1 kali dalam setahun. 
Hasil evaluasi harus dapat dianalisis sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagai umpan balik bagi pimpinan, staf akademik, mahasiswa dan staf 
pendukung lainnya terutama untuk perencanaan, pengembangan, dan 
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perbaikan kurikulum serta program pendidikan secara keseluruhan. 
Dengan telah dimilikinya psikogram masing-masing mahasiswa maka 
pemantauan kamajuan mahasiswa lewat sistem yang dikemas dengan 
baik dapat dilakukan dengan lebih mudah, dan hasilnya dapat digunakan 
sebagai umpan balik kepada panitia seleksi ujian masuk, perencanaan 
kurikulum dan biro konseling. Selain itu paling tidak setiap 5 tahun 
institusi harus melibatkan stake-holders untuk melakukan evaluasi 
terhadap program pendidikan secara menyeluruh.

8.  Penyelenggaraan Program dan Adminstrasi Pendidikan

Sebagai satu lembaga pendidikan kedokteran dan kesehatan yang baru 
berdiri, FKIK Unwar dikelola oleh satu Tim yang diorganisasikan 
dalam 1 struktur organisasi sederhana disesuaikan dengan kemampuan 
dan kebutuhan. Unsur pimpinan terdiri dari Dekan dan 3 orang Wakil 
Dekan (Wadek). Di bawahnya terdapat unsur pelaksana akademik yaitu 
Medical Education Unit (MEU) yang di FKIK Unwar dikenal dengan 
nama Unit Perencana dan Pelaksana Pendidikan Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (UP3KIK). Unsur pelaksana akademik lainnya adalah 
Bagian atau Departemen, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (UP2M). Sebagai unsur pelaksana administrasi yaitu Tata 
Usaha (TU). Sedangkan unsur penunjang terdiri dari Laboratorium 
Biomedis, Laboratorium Keterampilan Klinis, AVA&ICT, dan 
Perpustakaan, Penyelenggaraann program pendidikan didasarkan 
pada aturan yang ada. Seperti yang tertera dalam manual kurikulum, 
manual OTK (organisasi dan tata kelola), manual akademik, manual 
etika dosen dan mahasiswa dan manual lainnya. Dengan demikian 
pembangunan institusi diharapkan mampu berlangsung secara 
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konsisten Keputusan strategis selalu diambil dalam rapat koordinasi 
yang selama ini melibatkan seluruh dosen, wakil mahasiswa dan 
pegawai. Administrasi kegiatan Tri Dharma PT dilakukan oleh unsure 
pelaksana administrasi yakni TU yang saat ini didukung oleh 19 
orang staf pegawai. Pengadministrasian aspek akademik, keuangan, 
kemahasiswaan, kepegawaian, dan sarana prasarana masih dilakukan 
secara manual walaupun pencatatan sudah memanfaatkan jasa 
computer. Ke depan perlu dikembangkan system informasi manajemen 
terintegrasi berbasis IT sehingga aksesibilitas informasi menjadi lebih 
baik untuk menjamin ketepatan dan kecepatan pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI FKIK UNWAR
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Dana pendukung kegiatan pendidikan bersumber dari masyarakat dan 
sumber lain yang tidak mengikat. , berupa pungutan kepada mahasiswa 
(SPP, Registrasi, SDOP, SDP, dan pungutan insidental lainnya). 
Pengelolaannya diatur melalui mekanisme DIK dan DIP sehingga 
aspek transparansi dan akuntabilitasnya menjadi kurang memadai. 
Agar program pembangunan berjalan optimal maka penggalian dana 
dari sektor lain perlu terus ditingkatkan dan pengelolaannya berbasis 
kinerja agar pemhanfaatannya lebih efektif, e  sien, transparan dan 
akuntabel.. .
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BAB III

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi 

Pada tahun 2034 FKIK Unwar menjadi lembaga pendidikan kedokteran 
dan kesehatan yang berkualitas dan kompetitif di tingkat nasional dan 
internasional, serta mampu menghasilkan dokter layanan primer dan 
sarjana kesehatan lain yang kompeten, profesional, menjunjung tinggi 
nilai kemanusiaan, serta berwawasan  lingkungan. 

2. Misi 

2.1. Mengembangkan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang 
berorientasi pada peningkatan relevansi, atmosfer akademik, 
manajemen internal, e  siensi, dan keberlanjutan dengan 
memperhatikan peran lingkungan untuk menghasilkan dokter 
dan sarjana kesehatan lain yang kompetitif dan profesional.

2.2. Mengembangkan iklim dan kultur meneliti pada sivitas 
akademika untuk menghasilkan penelitian yang gayut dengan 
kebutuhan stakeholder dan sesuai dengan perkembang-an ilmu 
& teknologi kedokteran dan kesehatan.

2.3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 
berbasis hasil penelitian    dan partisipasi masyarakat agar 
hasilnya bermanfaat bagi pembangunan kesehatan.
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3. Tujuan

3.1. Menghasilkan dokter layanan kesehatan primer dan sarjana 
kesehatan lain yang berkualitas, kompeten, profesional, 
berwawasan lingkungan,  serta kompetitif dalam bursa kerja 
nasional dan internasional.

3.2. Menerapkan konsep good governance dalam mengelola 
institusi 

4. Sasaran

4.1. Terwujudnya KBK dengan implementasi yang berkualitas 

4.2. Tercapainya akreditasi

4.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat

4.4. Terwujudnya jejaring kerjasama baik lokal, nasional maupun 
internasional atas dasar kebersamaan, kesetaraan, kebermanfaatan 
untuk kemajuan institusi

4.5. Tersedianya sumber daya manusia, sarana, prasarana serta lingkungan 
kampus yang memadai dalam kualitas maupun kuantitas agar tercipta 
suasana kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan

4.6. Terciptanya good-governance dalam sistem manajemen institusi

4.7. Terselenggaranya sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja

4.8. Terselenggaranya penjaminan mutu yang efektif dan e  sien
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BAB IV

Analisis Lingkungan Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan maka identi  kasi 
faktor internal dan faktor ekternal menjadi sangat esensial. Analisis 
faktor internal menghasilkan Strengths dan Weakness institusi, 
sementara analisis faktor ekternal menghasilkan Opportunities dan 
Threats. Model ini dikenal dengan istilah analisis SWOT. Barikut 
adalah hasil analisisnya.

Kekuatan (Strengths)
(1) Kampus Unwar letaknya sangat strategis yaitu di tengah-tengah 

kota Denpasar; 
(2) Pimpinan adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya; 
(3) KSO dengan FK Unud; 
(4) Yayasan dan Rektorat mempunyai komitmen kuat untuk 

menjadikan PSPD sebagai ikon Unwar;
(5) Kesepahaman Rektorat dan Yayasan untuk memberi autonomi 

pengelolaan keuangan di tingkat Universitas/Program Studi; 
(6) KSO  dengan 5 RS pendidikan; 
(7) Tersedia master plan pembangunan prasarana PSPD;
(8) Dosen tetap adalah dosen yang sangat berpengalaman dalam bidang 

pendidikan kedokteran sehingga menjamin keber-langsungan 
PBM paling tidak untuk semester I.

Kelemahan (Weaknesses)
(1) Variasi keilmuan dan jumlah dosen tetap masih kurang;
(2) Sarana dan prasarana belum mencukupi;
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(3) Struktur organisasi terlalu sederhana dikhawatirkan kurang mampu 
mengakomodasi dina-mika pengelolaan institusi;

(4) Sistem informasi managemen masih berbasis manual; 
(5) Birokrasi pengelolaan keuangan kurang mencerminkan 

tanggungjawab, transparansi dan akuntabilitas; 
(6) Program Studi belum terakreditasi.

Peluang (Opportunities)
(1) Animo tamatan SMU  melanjutkan pendidikan kedokteran 

tinggi (survey 2009, 37,8% anak klas III IPA ingin melanjutkan 
pendidikan kedokteran

(2) Dukungan dari stakeholders sangat kuat; 
(3) Daya tampung FK Unud sangat terbatas (200/tahun dari rata-rata 

1000 orang pelamar), memberi kesempatan lebih luas bagi lulusan 
SMU untuk melanjutkan ke PSPD Unwar; 

(4) Minat tinggi para pensiunan dosen dan Guru Besar FK Unud 
mengabdi di PSPD Warmadewa; 

(5) Status ekonomi masyarakat Bali makin meningkat; 

Ancaman (Threats)
(1) Empat Prodi serupa sebagai kompetitor terdekat; 
(2) Adanya stigma Fakultas/Prodi Kedokteran swasta kualitasnya 

berada di bawah Fakul-tas/Prodi Kedokteran negeri; 
(3) Keinginan Depkes dan Depdiknas agar lulusan dokter di Indonesia 

berkualitas (  ve stars doctor/dokter layanan primer sesuai dengan 
Standar Kompetensi Dokter Indonesia; 

(4) Krisis global.
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Bab V

Program Pengembangan

Mengingat kondisi umum saat ini ditambah dengan hasil analisa 
SWOT dan isu-isu strategis yang ada maka diformulasikanlah Program 
Pengembangan. Dengan pola  kir seperti itu maka ada konsistensi 
antara visi, misi, tujuan serta sasaran disatu sisi dengan  akti  tas 
di sisi lainnya. Dengan demikian jika program dan akti  tas dapat 
dilaksanakan secara konsisten, bertahap serta berkelanjutan niscaya 
sasaran dapat didekati, tujuan tercapai, misi berjalan dengan baik serta 
visi menjadi kenyataan. 
Berikut ini adalah program-program yang dimaksud:

1. Memantapkan KBK baik dari sisi konten maupun pelaksanaannya 
agar sesuai  dengan standar kompetensi doketr Indonesia (SKDI) 
dan memiliki warna lokal yang selaras dengan karakterstik 
Universitas Warmadewa 

2. Memperbaiki kualitas dan produktivitas penelitian dengan 
mengembangkan sistem dan roadmap yang dilaksanakan secara 
konsisten.

3. Meningkatkan mutu dan produktivitas pengabdian kepada 
masyarakat terutama yang berbasis pada pemberdayaan dan 
peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Meningkatkan aksesibilitas sumber daya (manusia, sarana, 
prasarana, dan lingkungan) 
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5. Mengembangkan sistem manajemen dan sistem informasi 
manajemen (akademik, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, 
dan sarana prasarana)   berbasis IT.

6. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan 
ketepatan dan kecepatan aksesnya guna memperbaiki kualitas 
pelayanan

7. Mengelola institusi dengan menerapkan kaedah-kaedah good-
governance.

8. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja 
yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan

9. Membangun dan melaksanakan sistem serta tata laksana monev 
dan penjaminan mutu yang efektif dan e  sien.

10. Membangun jejaring kerjasama baik lokal, regional maupun 
internasional atas dasar kebersamaan, kesetaraan, kebermanfaatan 
untuk kemajuan institusi
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UNIVERSITAS WARMADEWA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Website : http//www.warmadewa.ac.id

Sekretariat : Jl. Terompong No.24 Denpasar (80235)               Telp: 223858 Fax.235073

SURAT KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN

ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS WARMADEWA

Nomor : 473/Unwar/PSPD/PD-02/2011.

Tentang
PENETAPAN RENOP FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU 

KESEHATAN
UNIVERSITAS WARMADEWA

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 
Warmadewa perlu adanya kesamaan persepsi dari 
semua unsur pelaksananya

2. Bahwa untuk maksud tersebut telah disusun Renop 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 
Warmadewa

3. Bahwa untuk berlakunya Renop perlu ditetapkan 
dengan Surat Keputusan 

http://www.warmadewa.ac.id
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Mengingat : 1.  Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 304/
DIKTI/Kep/1998, tanggal 18 Agustus 1998, tentang 
tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI No. 188/U/1998, tanggal 7 Agustus 
1998 tentang Akreditasi Program Studi pada 
Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana;

4. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 374/Dikti/
Kep/1998 tanggal 21 Oktover 1998, tentang Petunjuk 
Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang 
terakreditasi untuk Program Sarjana;

5. SK Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi 
Bali No. 05/Yas Korps/VIII/1984 tentang pendirian 
Unwar

6. Statuta Universitas Warmadewa tanggal 21 Juni 
2001;

7. SK Dirjen Dikti No. 63/D/T/2009 tanggal 20 Januari 
2009 tentang Ijin Penyelenggaraan PSPD (S1) 
Universitas Warmadewa Denpasar.
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Memperhatikan : 1. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 156/
U/1994 tentang pedoman Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.

   2. SK Dirjen Dikti No. 374/DIK/Kep/1998 tanggal 
21 Oktober 1998 tentang petunjuk pelaksanaan dan 
pengawasan program studi yang terakreditasi untuk 
Program Sarjana

   3. Hasil Rapat Kerja Penyusunan Renop Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 
Warmadewa.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Pemberlakuan Renop Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Univesitas Warmadewa tahun 2011 - 2014 
sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di 
FKIK Universitas Warmadewa

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Renstra ini akan diatur 
sebagai aturan tambahan, setelah mendapatkan pertimbangan 
yang bijak tanpa merugikan penyelenggaraan program 
pendidikan 

Ketiga :  Buku Renop ini ditinjau dalam waktu 4 tahun atau apabila 
terjadi perubahan kebijakan dan peraturan di tingkat Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Warmadewa  
atau nasional yang mempengaruhi proses pembelajaran 
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Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat 
kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tangga : 10 Desember 2011.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Warmadewa

Dekan,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana,  DAP & E,Sp.ParK
NIK. 230800260

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali 
2. Bapak Rektor Universitas Warmadewa
3. Para Pembantu Rektor Universitas Warmadewa
4. Ka. BAAK Unwar


