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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat 

dan karuniaNya, rencana strategis (renstra) ini dapat diselesaikan. Rencana strategis ini 

merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen Fakultas Kedokteran Universitas Riau 

(FK UNRI) sebagai pedoman untuk mewujudkan Visi Fakultas Kedokteran . 

Tuntutan akan adanya lulusan Fakultas Kedokteran berkompeten yang semakin 

tinggi dan mampu bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional merupakan 

tantangan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Oleh karena itu, selain harus 

mampu memberikan pelayanan pedagogik, keilmuan dan profesionalisme untuk 

memenuhi kebutuhan individu peserta didik, Fakultas Kedokteran juga harus mampu 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat. 

Rencana strategis ini disusun sebagai upaya mencapai visi dan misi Fakultas 

Kedokteran Universitas Riau yang merupakan cita-cita dan komitmen bersama tentang 

kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang 

dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan 

baik internal maupun eksternal yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi 

tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai 6 tahun 

ke depan. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai 

program pengembangan yang perlu ditempuh termasuk di dalamnya penentuan indikator-

indikator keberhasilannya. 

Semoga dengan adanya Renstra ini, seluruh target kinerja FK UNRI dapat 

diwujudkan dan Visi FK UNRI sebagai Fakultas yang Unggul Bermartabat di Kawasan 

Asia Tenggara segera tercapai. 

Pekanbaru, 25 April 2021 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
  

1.1 Kondisi umum 

Sebagai lembaga pendidikan, Fakultas Kedokteran Universitas Riau (FK UNRI) 

bertanggung jawab menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi serta mencapai cita-

cita konstitusional negara Republik Indonesia, khususnya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dengan memproduksi lulusan yang bermartabat, berkualitas dan kompeten di 

bidang ilmu kesehatan serta berwawasan global. Guna mewujudkan hal tersebut, perlu 

dilakukan langkah-langkah strategis bagi terselenggaranya pendidikan tinggi dengan 

mengedepankan kualitas, kuantitas dan produktivitas dalam mengembangkan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sehingga mampu berkontribusi 

meningkatkan daya saing bangsa (nation’s competitiveness).  

Fakultas Kedokteran Universitas Riau  merupakan salah satu fakultas termuda di 

Universitas Riau yang tahun 2021 ini telah genap mencapai usia 20 tahun. Meskipun 

terbilang muda, FK UNRI terus mengejar mencapai visi dan misinya sehingga FK UNRI 

terakreditasi A dari LAMPTKes pada tahun 2018.  

  Sampai saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Riau telah menyelenggarakan, 

mengelola, dan mengembangkan lima Program Studi yaitu: (1) Program Studi Pendidikan 

Dokter (S1), (2) Program Studi Profesi Dokter (berdasarkan SK Kemendikbud No. 

350/E/O/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi 

Pendidikan Profesi Dokter FK UNRI), (3) Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (PPDS 

1) Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (berdasarkan SK Menristek RI No. 

244/KPT/I/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan   SK pengangkatan Koordinator Program 

Studi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi periode 2016-2020 oleh Rektor UNRI 

(SK Nomor 829/UN19/KP/2016)  tanggal 15 September 2016  (4) PPDS 1 Obstetri dan 

Ginekologi (berdasarkan Surat Rekomendasi dengan nomor 037/Kol/II/2017 tanggal 24 

Februari 2017 tentang  Rekomendasi Pembukaan Prodi Obgin di FK UNRI/ RSUD AA 

setelah dilakukan Desk Evaluation dengan hasil Memuaskan) dan (5) PPDS 

Anestesiologi dan Terapi Intensif. Saat ini FK UNRI sedang dalam proses pembukaan 

program studi yaitu PPDS 1 Ilmu Bedah yang telah divisitasi dari Kementerian 



 

Pendidikan dan Kebudayaan, S2 Ilmu Biomedik, Kedokteran Hewan dan Kedokteran 

Gigi.  

 Penyelenggaraan Tata pamong  FK UNRI mengacu kepada struktur organisasi 

dan tata kelola yang berlaku di lingkungan UNRI yakni berdasarkan Permenristekdikti 

No. 81 tahun 2017  tentang Statuta UNRI  2017 yang merupakan revisi dari Statuta UNRI 

2003 dan Permenristekdikti Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

(OTK) UNRI yang merupakan pembaharuan  dari  Permendikbud 114/2014 tentang OTK 

UNRI, Peraturan Rektor UNRI  Nomor 05 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi 

dan Tata Kerja (OTK) di lingkungan UNRI Renstra UNRI tahun 2016-2020, Visi Misi 

UNRI, Peraturan Dekan No 173/UN19.5.1.1.8/U/2016 tentang OTK FK UNRI, dan 

Peraturan Dekan No 160a/UN19.5.1.1.8/U/2018 tahun 2018  tentang  implementasi OTK 

FK UNRI. Sistem tata pamong di FK UNRI telah berjalan efektif. Hal ini tercermin dari 

adanya struktur organisasi disertai tugas pokok dan fungsi yang jelas serta pelaksanaan 

monitoring evaluasi internal maupun eksternal yang dinilai efektif.  

 Tracer study terhadap lulusan FK UNRI diawali dengan pengumpulan database 

alumni berdasarkan data wisuda. Namun karena banyak data alumni yang belum 

dimutakhirkan, maka dilakukan keberadaan alumni ditelusuri dengan memanfaatkan 

media sosial. Metode pemilihan sampel adalah secara non-probability sampling berupa 

consequtive sampling yaitu dengan mengikutsertakan seluruh alumni yang telah 

melengkapi pengisian kuesioner.  

Evaluasi internal yang berkelanjutan terhadap proses akademik di FK UNRI 

dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)   bersama Gugus Penjamian 

Mutu (GPM) yang terdapat di setiap prodi dalam rangka penerapan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI). Dalam melakukan evaluasi internal SPMF berkoordinasi dengan 

Pusat Jaminan Mutu (PJM) universitas. Pengendalian mutu yang dilakukan secara 

internal bertujuan untuk menjamin terlaksananya proses akademik yang berkualitas ssuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).  

Di bidang akademik, produktivitas FK UNRI dalam menghasilkan lulusan yang 

berkualitas dapat dilihat dari capaian pembelajaran mahasiswa yang ditunjukkan melalui 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serta persentase kelulusan ujian kompetensi yang 

mencapai lebih dari 80%. 

Sampai saat ini, FK UNRI mempunyai tenaga dosen sebanyak 173 orang yang 

terdiri dari 78 dosen tetap dan 95 orang dosen tidak tetap. Berdasarkan hal ini rasio dosen 
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mahasiswa di prodi kedokteran sebesar 1:4  sedangkan rasio di prodi profesi 1:3. Rasio 

dosen dan mahasiswa ini telah memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia 

yaitu 1:10 untuk prodi kedokteran dan 1:5 untuk prodi profesi (Peraturan Konsil 

Kedokteran Indonesia nomor 10 tahun 2012). Namun demikian penambahan tenaga 

dosen tetap diperlukan mengingat permintaan peningkatan kuota penerimaan mahasiswa 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia yang jumlahnya masih di bawah 

standar WHO. Selain itu rencana penambahan prodi di FK UNRI seperti prodi pendidikan 

dokter spesialis (PPDS) dan Strata-2 (magister) memerlukan penambahan staf dosen 

dengan kualifikasi pendidikan tertentu seperti subspesialis dan doktor. Upaya pemberian 

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) pada dosen tidak tetap diharapkan dapat 

memperkuat proses dan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran 

Universitas Riau.  

Untuk mendukung seluruh proses pendidikan di lingkungan Fakultas 

Kedokteran Universitas Riau juga dibantu secara penuh oleh tenaga kependidikan baik 

yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah non pegawai 

negeri (PPNPN) dan pegawai harian lepas (PHL). Adapun tenaga kependidikan yang 

dimiliki fakultas kedokteran saat ini  yaitu berjumlah 96 orang  yang terdiri dari 

pustakawan, laboran, teknisi, programmer,  analis, pengemudi, cleaning service,   security 

serta administrasi dengan tingkat pendidikan bervariasi, yaitu  jenjang pendidikan S2 (3 

orang), S1 (37 orang), D3 (12 orang) dan jenjang lainnya sebanyak 44 orang. Penempatan 

tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan tenaga di Fakultas 

Kedokteran Universitas Riau. Terkait dengan kompetensi pegawai dapat diperoleh baik 

dari pendidikan formal maupun pelatihan yang difasilitasi oleh FK UNRI.  

Kurikulum FK UNRI telah bersifat terintegrasi dan mengacu kepada Standar 

Kurikulum Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012. Tujuan dan kompetensi dalam blok 

mengintegrasikan domain kognitif, psikomotor dan afektif.  Melalui strategi 

pembelajaran utama berupa Problem Based Learning (PBL), implementasi dilakukan 

terintegrasi secara horizontal maupun vertikal. Integrasi horizontal tergambar dalam 

setiap blok dimana setiap blok mengikut sertakan semua bagian dan stake holder 

berkepentingan dalam proses pembelajarannya. Integrasi vertikal tergambar dari 

bagaimana blok dan stase saling menopang dan berkaitan satu sama lainnya. Blok pada 

tahun pertama merupakan dasar  bagi blok masalah di tahun selanjutnya. Blok masalah 



 

juga akan lebih kompleks pada blok akhir yang bersifat kegawatdaruratan, orientasi 

masyarakat dan penelitian. 

 Pendanaan FK UNRI berasal dari penerimaan berbagai sumber dana baik berupa 

dana masyarakat maupun dari pemerintah. Adapun sumber dana FK UNRI antara lain: 1) 

SPP/DPP mahasiswa, 2) Usaha mandiri fakultas, 3) Pemerintah pusat 4) Pemerintah 

Daerah 5) Sumber dana lain. Penggunaan alokasi dana FK UNRI dilaksanakan 

berdasarkan skala prioritas, dimana pendidikan dan pengajaran tetap merupakan prioritas 

utama, penggunaan dana terbesar adalah untuk operasional pendidikan. Dalam 

pengelolaan anggaran terlihat penggunaan anggaran untuk pendidikan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, namun rerata penggunaan dana operasional/mahasiswa 

mengalami penurunan. 

  Pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana secara 

keseluruhan di bawah koordinasi Dekan yang dibantu oleh Wakil Dekan BUK. Secara 

operasional pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berada di 

bawah tanggungjawab Bagian Umum dan Keuangan. Dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, FK UNRI telah didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan akademik seperti kuliah, tutorial, skills 

lab, praktikum dan praktikum klinik telah terfasilitasi dengan baik oleh sarana dan 

prasarana yang ada. Sistem evaluasi hasil belajar yang dilakukan di FK UNRI pun telah 

berbasis komputer dengan adanya Computer Based Test (CBT) Centre dan penggunaan 

aplikasi Online Assessment of Objective Structure Clinical Examination (OASE) untuk 

penilaian ujian skills lab. Penggunaan kedua sarana tersebut telah sangat membantu 

dalam mempercepat proses pengolahan dan pengiriman hasil ujian dari pengelola 

kegiatan ke Prodi, sub bagian akademik FK UNRI dan bagian akademik UNRI. Selain itu 

FK UNRI juga telah memanfaatkan fasilitas aplikasi berbasis sistem informasi yaitu 

Sistem Ujian Terintegrasi (SURI), Sistem Presensi Terintegrasi (JARI) serta Administrasi 

Online Tertata (AORTA).  

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan dunia pada status 

pandemi COVID-19 kegiatan akademik dan non akademik di FK UNRI otomatis 

mengalami perubahan regulasi. Aktivitas belajar dan admininstrasi memaksimalkan 

pemanfaatan sistem daring. Berdasarkan hal tersebut FK UNRI melakukan percepatan 

pengembangan sistem berbasis AORTA yaitu sistem penilaian skripsi secara online dan 

sistem ujian online.  
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penilaian ujian skills lab. Penggunaan kedua sarana tersebut telah sangat membantu 

dalam mempercepat proses pengolahan dan pengiriman hasil ujian dari pengelola 

kegiatan ke Prodi, sub bagian akademik FK UNRI dan bagian akademik UNRI. Selain itu 

FK UNRI juga telah memanfaatkan fasilitas aplikasi berbasis sistem informasi yaitu 

Sistem Ujian Terintegrasi (SURI), Sistem Presensi Terintegrasi (JARI) serta Administrasi 

Online Tertata (AORTA).  

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan dunia pada status 

pandemi COVID-19 kegiatan akademik dan non akademik di FK UNRI otomatis 

mengalami perubahan regulasi. Aktivitas belajar dan admininstrasi memaksimalkan 

pemanfaatan sistem daring. Berdasarkan hal tersebut FK UNRI melakukan percepatan 

pengembangan sistem berbasis AORTA yaitu sistem penilaian skripsi secara online dan 

sistem ujian online.  

 

  Produktivitas penelitian dosen FK UNRI dapat dilihat dari jumlah judul 

penelitian dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Rerata dana penelitian 

per dosen 2 tahun terakhir > 10 juta/ dosen, hal ini telah memenuhi target sasaran program 

4 yang termaktub dalam rencana strategis (renstra) FK UNRI 2016-2020. Sumber dana 

penelitian dapat berasal dari dana mandiri dosen, dana penelitian perguruan tinggi yang 

terdiri dari dana DIPA FK UNRI dan dana DIPA UNRI yang dikelola oleh LPPM UNRI 

dan UPPM FK UNRI, dana penelitian Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

(DRPM) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan 

dana dari instansi dalam negeri di luar Kemenristekdikti yang terdiri dari  kerjasama 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, Badan penelitian dan 

pengembangan (Balitbang) provinsi Riau, Badan Perencanaan dan Pembangunan 

(Bappeda) Provinsi Riau, Dinas Kesehatan provinsi Riau, RSUD Arifin Achmad Provinsi 

Riau, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta kerjasama PT. Riau 

Andalan Pulp and Papper (RAPP). 

Keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Riau dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang diembannya juga diharapkan dapat menjadi pusat 

unggulan dalam proses pelayanan yang terkait antara lain; distribusi penganggaran yang 

lebih dapat dirasakan oleh civitas akademika, pelaksanaan administrasi keuangan yang 

senantiasa memperhatikan akuntabilitas, penataan kegiatan penelitian dan pengembangan 

yang andal, kerjasama yang lebih nyata dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk 

melakukan kegiatan kesehatan, pengembangan SDM baik untuk tenaga pendidik maupun 

tenaga kependidikan.  

 Selanjutnya sebagai institusi pendidikan kedokteran, Fakultas Kedokteran 

Universitas Riau juga harus mampu membuat instrumen kebijakan yang dapat 

mendorong terwujudnya penguatan kelembagaan di semua unit pendukung di lingkungan 

fakultas, program pendidikan yang terintegrasi, perhatian terhadap HKI, penguatan 

jaringan dengan mitra baik internal maupun eksternal, program penguatan kegiatan 

penelitian dan pengabdian, serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran. Dalam rangka menghasilkan input, output, dan outcome yang terukur, maka 

Fakultas Kedokteran Universitas Riau perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang 

menjadi dasar bagi arah pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Riau tahun 

2021-2025.  

 



 

1.1.1 Capaian Sasaran 2020 

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang terdiri dari 29 indikator 

dengan rincian 12 indikator untuk sasaran strategis 1, 10 indikator untuk sasaran strategis 

2, 4 indikator untuk sasaran strategis 3 dan 3 indikator  untuk sasaran strategis 4. Adapun 

rinciannya disajikan pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Capaian kinerja Tahun 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Riau 

 

Sasaran Strategis IKSS/IKU Target 2020 Realisasi 
2020 % 

1. Tersedianya program studi yang 
berkualitas pada seluruh strata 
pendidikan dan memenuhi tuntutan 
masyarakat pengguna dengan 
memanfaatkan potensi keunikan 
sebagaimana yang tertuang dalam 
PIP 

Persentase program 
studi terakreditasi A 

28% 40 % 143 % 

Persentase program 
studi terakreditasi B 

28% 40 % 143 % 

Jumlah publikasi 
Internasional 

25 17 85 % 

Jumlah HKI yang 
didaftrakan 

30 68 226 % 

Jumlah prototipe 
industri 

1 0 0% 

Jumlah Prototipe 
Penelitian dan 
Pengembangan 
(Research and 
Development/R & 
D) 

0 0 - 

Jumlah Sitasi karya 
Ilmiah 

Jumlah jurnal 
Bereputasi 
Terindeks Nasional 

Jumlah Jurnal 
bereputasi terindeks 
global 

Akreditasi institusi 
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Jumlah mahasiswa 
yang mengikuti 
kegiatan merdeka 
belajar 

Jumlah Prodi yang 
menerapkan 
pembelajaran 
kampus merdeka 

2. Terciptanya tata kelola berbasis 
Good University Governance untuk 
mencapai Universitas Riau yang 
bermartabat 

Persentase dosen 
berkualifikasi 
S3/Sp2 

24% 25 % 104 % 

Persentase dosen 
dengan jabatan 
lektor kepala 

8% 9 % 112 % 

Jumlah dosen 
dengan jabatan guru 
besar 

1% 1 % 100 % 

Opini Penilaian 
laporan keuangan 
oleh auditor publik 

WTP WTP 100 % 

Persentase kuantitas 
tindak lanjut temuan 
BPK 

- 

 

 

- - 

Persentase tindak 
lanjut bernilai 
rupiah temuan BPK 

- 

 

 

- - 

Jumlah Pendapatan 
bersumber dari 
pendidikan 

Rp. 27,2 M 27,17 M  99,9 % 

Jumlah Pendapatan 
Kejasama 

Rp. 2 M 900 jt 45% 

Jumlah Pendapatan 
BLU yang 
bersumber dari 
Pengelolaan Aset 

Rp.100 jt 73 Jt 73 % 

Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 
(COVID-19) 

7 Keg 3 Keg 42,9% 

3. Terciptanya minat, bakat, dan 
kemampuan mahasiswa berbasis 
pengembangan IPTEKSOR 

Persentase lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

85% 82 % 96,5 % 

Jumah mahasiswa 
yang berwirausaha 

20 org 48 org 240 % 

Persentase lulusan 
yang langsung 
bekerja  

86% 93,5 %  109 % 



 

Jumlah mahasiwa 
berprestasi 

11 org 21 org 190 % 

4. Tersedianya Perencanaan, 
kerjasama dan sistem informasi 
yang unggul  

Rangking PT 
Nasional 

 
  

Jumlah Produk 
Inovasi 

0 0 - 

Jumlah Pusat 
Unggulan Iptek 
(PUI) 

0 0 - 

 

 Strategi pencapaian sasaran FK UNRI disusun berdasarkan kapasitas sumber 

daya yang dimiliki oleh FK UNRI sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara 

optimal. Sasaran yang sudah ditetapkan mampu untuk dicapai berdasarkan ketersediaan 

Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran, serta dukungan pihak 

terkait. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor 

input, proses, output, dan outcome. Universitas Riau telah merumuskan indikator -

indikator dan telah ditetapkan Indikator Utama (IKU) yang mengacu kepada Rencana 

Strategis Bisnis Universitas Riau. Pencapaian kinerja didasarkan pada ukuran kuantitatif 

maupun kualitatif. Ukuran kuantitatif dalam bentuk persentase (%) yang merupakan 

proporsi antara nilai capaian (realisasi) terhadap target yang ditetapkan dan angka absolut.  

 Berdasarkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan UNRI, Fakultas Kedokteran 

berdasarkan perjanjian kinerja Dekan dan Rektor menetapkan empat sasaran tersebut 

dengan indikator kinerja utamanya. Empat sasaran tersebut adalah: 

1. Tersedianya  program studi pada seluruh strata pendidikan dan system rekruitmen 

mahasiswa yang memenuhi harapan masyarakat pengguna dengan memanfaatkan 

potensi keunikan Universitas Riau sebagaimana yang tertuang dalam Pola Ilmiah 

Pokok 

2. Terciptanya tata kelola berbasis Good University Governance untuk mencapai 

Universitas Riau yang bermartabat 

3. Terciptanya minat, bakat dan kemampuan mahasiswa berbasis pengembangan 

IPTEKSOR 

4. Tersedianya perencanaan, kerjasama dan sistem informasi yang unggul 
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Saat ini FK UNRI memiliki lima program studi dan dua di antaranya  (40%) prodi di FK 

UNRI telah mencapai akreditasi A pada tahun 2018. Dua prodi yakni PPDS Pulmonologi 

dan Kedokteran Respirasi mendapatkan akreditasi B sebagai akreditasi perdananya tahun 

2019 dan PPDS Obstetri dan Ginekologi pada tahun 2020. 

 

Gambar 1.1 Sertifikat Akreditasi Program Studi Kedokteran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Sertifikat Akreditasi Program Studi Profesi Dokter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Sertifikat Akreditasi Program Studi PPDS Pulmonologi dan Kedokteran 

Respirasi 

  Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif saat ini 

belum terakreditasi karena prodi tersebut baru berdiri kurang dari dua tahun. 

 Berdasarkan indikator kedua publikasi internasional tidak mencapai target yang 

ditetapkan serta terlihat penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Namun demikian 

animo menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya masih terus ditingkatkan 

melalui kegiatan writing clinic serta motivasi dari universitas berupa insentif publikasi. 

Hal ini sedikit banyak dipengaruhi keadaan pandemic COVID 19 saat ini dimana dosen 

dosen FK UNRI sebagian besar fokus pada penanganan COVID 19. Tidak dipungkiri 

adanya kebijakan insentif publikasi mampu memdongkrak publikasi internasional FK 

UNRI. Selain insentif publikasi bersumber DIPA UNRI, FK UNRI juga menganggarkan 

bantuan biaya publikasi. Publikasi internasional dari FK UNRI didominasi oleh dosen-

dosen yang telah menyelesaikan studi S3/Sp2, dimana jumlah dosen S3/Sp2 sebanyak 

25%. Dengan upaya upaya yang telah dipaparkan tadi diharapkan terjadi kenaikan jumlah 

publikasi internasional tidak hanya dari dosen bergelar S3. Untuk prototipe baik prototipe 

industry maupun prototipe penelitian dan pengembangan belum dihasilkan dari dosen-

dosen FK UNRI. Disadari sekali perlu program khusus untuk mendongkrak dihasilkan 

produk baik berupa paten, protipe dan lainnya. 
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Gambar 1.4 Grafik Pencapaian Publikasi Internasional FK UNRI Tiga Tahun Terakhir 

 

 Untuk meningkatkan jumlah dosen FK UNRI yang melakukan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FK UNRI tetap mengalokasikan dana 

penelitian dan pengabdian di samping dana dari Universitas dan dari Pemerintah pusat 

yang bersumber dari PNBP dan BOPTN. Besar alokasi dana bersumber PNBP Fakultas 

tahun 2020 masih sama  dari tahun sebelumnya serta terdistribusi dari 2 skema penelitian, 

di samping dana penelitian dan pengabdian  berupa kerjasama dengan instansi lain. 

Jumlah dosen yang terlibat penelitian dan pengabdian di FK UNRI sangat tinggi bahkan 

melebihi target yang ditetapkan sehingga ke depannya target jumlah dosen yang 

melakukan penelitian perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan peningkatan kesadaran 

dosen FK UNRI akan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada dosen. 

Publikasi diharapkan terus ditingkatkan baik publikasi nasional maupun internasional. 

Fakultas memberikan bantuan publikasi baik berupa bantuan penerbitan buku ber ISBN 

serta bantuan biaya publikasi. Di samping itu juga bantuan seminar hasil penelitian baik 

berupa poster maupun presentasi oral.   

 Indikator berikutnya yakni pencapaian Hak atas Kekayaan Intelektual   (HKI)  

yang mana capaiannya juga jauh melampaui target. Hal ini disebabkan kesadaran dosen 

terkait hak cipta serta telah luasnya sosialisasi pendaftaran HKI online yang relatif  

mudah. Selain itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menuntut 



 

setiap dosen yang mendapatkan dana hibah penelitian dan pengabdian memiliki out put 

salah satunya HKI.  

 

Gambar 1.5 Sitasi Karya Ilmiah Program Studi Kedokteran FK UNRI 2020 

 

Gambar 1.6 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Program Studi Profesi Dokter FK UNRI 2020 

 Terkait prototype saat ini FK UNRI belum memilikinya, namun terdapat satu 

karya dosen yang sedang proses pendaftaran dan diharapkan dapat memberikan 
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 Terkait prototype saat ini FK UNRI belum memilikinya, namun terdapat satu 

karya dosen yang sedang proses pendaftaran dan diharapkan dapat memberikan 

 

kontribusi capaian tahun yang akan datang. Sama halnya dengan HKI dirasa perlu 

dilakukan sosialisasi terkait prototype sehingga penelitian ke depannya memiliki output 

sesuai indikator tersebut.  

 Fakultas Kedokteran Universitas Riau mengelola dua jurnal yakni Jurnal Ilmiah 

Kedokteran (JIK) dan Jurnal Kesehatan Melayu (JKM). Kedua jurnal tersebut telah 

memiliki e-ISSN dan telah mengimplementasikan system OJS meskipun JIK belum 

maksimal menerapkan system OJS tersebut. JKM saat ini sudah terindeks DoAJ, JIK 

terindeks Google scholar dan GARUDA dan dari kedua jurnal tersebut belum ada yang 

terindeks SINTA namun saat ini JIK sedang berproses mencapai indeksasi sinta.  

 Fakultas memandang jumlah dosen baik tetap maupun tidak tetap telah 

memenuhi aspek kecukupan berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter untuk tahap 

akademik bahwa rasio dosen–mahasiswa adalah 1:10 dan tahap profesi 1:5. Jika dilihat 

dari rasio dosen tetap-mahasiswa untuk tahap akademik 1:9 sehingga rasio tersebut telah 

memenuhi standar. Pada  tahapan profesi rasio dosen tetap – mahasiswa yaitu 1:12, dan 

rasio tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan sehingga fakultas berupaya 

memenuhi kekurangan tersebut dengan mengangkat dosen dengan Nomor Induk Dosen 

Khusus (NIDK) yang saat ini berjumlah  99 orang. Hal ini berhasil memperbaiki rasio 

dosen – mahasiswa pada tahap profesi menjadi 1:3. Namun seiring dengan perkembangan 

fakultas dan jumlah mahasiswa yang bertambah tiap tahunnya serta sebagian dosen masih 

dalam proses menempuh pendidikan perlu dilakukan perekrutan dosen tetap untuk tahap 

akademik maupun profesi secara berkesinambungan. 

 Setiap cabang ilmu pada tahap akademik dan profesi telah memiliki lebih dari 

satu dosen tetap maupun dosen NIDK dan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-

masing. Rata-rata beban dosen tetap pertahun sangat ideal yakni 1090 jam, dengan 

demikian tiap dosen diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai EWMP 36 jam/minggu atau 1152 

jam/tahun.  

 Kualifikasi dosen berdasarkan jabatan fungsional, pendidikan tertinggi 

akademik dan profesi telah lebih baik dari tahun sebelumnya dan akan terus ditingkatkan. 

Jumlah dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 atau Sp(K) sebesar 25 %.  Terdapat 

peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S3/Sp2 pada tahun 2020 dibandingkan 2019. 

Adanya pandemic saat ini juga berdampak pada studi lanjut dosen. Terdapat beberapa 



 

orang dosen yang tertunda penyelesaian studi karena kondisi pandemic ini. Dosen yang 

berkualifiksi s3/Sp2 dalam beberapa tahun kedepan akan segera bertambah karena 

sejumlah dosen sedang menempuh pendidikan. Jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan 

fungsional lektor kepala dan guru besar yakni 8 % dan masih harus terus ditingkatkan. 

Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik telah sangat baik yaitu mencapai 99 % 

dan hanya 1 orang yang belum memiliki sertifikat pendidik. 

 

 

Gambar 1.7 Profil Dosen Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Salah satu program strategis fakultas adalah pengembangan karier dosen. 

Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional 

dengan program pendampingan dosen dalam penyusunan DUPAK. Fakultas secara 

konsisten memberikan surat peringatan bagi dosen yang belum naik jabatan fungsional 

terutama bagi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau masih berada pada 

jabatan asisten ahli dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Hal ini sangat penting sehingga 

dosen dapat lebih banyak berkiprah dalam berbagai kegiatan yang menetapkan 

persyaratan jabatan fungsional tertentu. Fakultas secara konsisten memfasilitasi dosen 

untuk mengikuti pendidikan gelar dan non gelar serta pelatihan baik di dalam maupun di 

luar negeri yang sesuai dengan lingkup Tridarma perguruan tinggi. Kesempatan dosen 

untuk melanjutkan pendidikan sepenuhnya didukung oleh institusi yang didasarkan pada 

pemetaan SDM. Bentuk dukungan institusi yaitu pendanaan, kelengkapan administrasi 

yang meliputi rekomendasi, izin belajar, tugas belajar serta informasi beasiswa. Selain 
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dan hanya 1 orang yang belum memiliki sertifikat pendidik. 

 

 

Gambar 1.7 Profil Dosen Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Salah satu program strategis fakultas adalah pengembangan karier dosen. 

Pimpinan mendorong dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional 

dengan program pendampingan dosen dalam penyusunan DUPAK. Fakultas secara 

konsisten memberikan surat peringatan bagi dosen yang belum naik jabatan fungsional 

terutama bagi dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau masih berada pada 

jabatan asisten ahli dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Hal ini sangat penting sehingga 

dosen dapat lebih banyak berkiprah dalam berbagai kegiatan yang menetapkan 

persyaratan jabatan fungsional tertentu. Fakultas secara konsisten memfasilitasi dosen 

untuk mengikuti pendidikan gelar dan non gelar serta pelatihan baik di dalam maupun di 

luar negeri yang sesuai dengan lingkup Tridarma perguruan tinggi. Kesempatan dosen 

untuk melanjutkan pendidikan sepenuhnya didukung oleh institusi yang didasarkan pada 

pemetaan SDM. Bentuk dukungan institusi yaitu pendanaan, kelengkapan administrasi 

yang meliputi rekomendasi, izin belajar, tugas belajar serta informasi beasiswa. Selain 

 

bantuan pendidikan, dosen dan pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan juga berhak 

menerima gaji pokok remunerasi. Selama tiga tahun terakhir sebanyak 26 dosen 

melanjutkan pendidikan baik S3, S2,Sp1 maupun Sp2. Fakultas juga memfasilitasi 

percepatan studi lanjut bagi dosen dengan bantuan persiapan TOEFL dan IELTS.  

 Hingga saat ini opini audit keuangan baik oleh auditor internal dari SPI dan audit 

dari kementrian maupun eksternal yakni akuntan publik serta BPK terhadap keuangan di 

FK UNRI mendapatkan hasil WTP. Hasil yang baik ini tentunya harus terus ditingkatkan 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga sistem monitoring evaluasi.  

Jumlah pendapatan FK UNRI secara keseluruhan naik dari tahun ke tahun. Hal ini 

disebabkan bertambahnya jumlah prodi dan berdampak pada bertambahnya jumlah 

mahasiswa. Namun demikian sebagai bagian dari institusi dengan pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum (BLU) pendapatan fakultas hendaknya tidak semata-mata berasal 

dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP mahsiswa. Kenaikan jumlah pendapatan 

pendidikan harus diiringi dengan peningkatan jumalah pendapatan lain seperti 

pemanfaatan aset dan kerjasama.  

 

Gambar 1.8 Grafik Peningkatan Penerimaan FK UNRI Tiga Tahun Terakhir 

 

 Namun demikian terdapat sebagian kecil target yang kurang dari yang ditetapkan 

yaitu jumlah pendapatan dari kerjasama. Hal ini disebabkan peraturan daerah yang tidak 

memungkinkan untuk memberikan dana hibah. Pemasukan bersumber dari pemanfaatan 



 

aset juga kurang dari target yang disebabkan dinonaktifkannya sementara laboratorium 

pelayanan akibat ketidaksepakatan pembagian alokasi pendapatan. Namun ke depannya 

target yang tidak tercapai ini akan terus diperbaiki sehingga terealisasi sesuai harapan.  

 Meskipun alokasi proporsi anggaran lebih kecil dibandingkan sasaran pertama 

dan kedua namun tidak menghambat kegiatan yang menunjang sasaran ketiga ini. 

Terdapat alokasi anggaran yang tumpang tindih dengan alokasi anggaran pada sasaran 

pertama seperti alokasi anggaran untuk biaya vaksinasi dan asuransi mahasiswa yang 

penempatannya diletakkan pada alokasi sasaran pertama namun dapat mendukung 

sasaran ketiga.  

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat capaian pada indikator persentase lulusan 

bersertifikat kompetensi tidak mencapai target yakni hanya 82%. Hal ini tidak dipungkiri 

merupakan salah satu dampak kondisi pandemi dimana terjadi perubahan regulasi 

kegiatan akademik yang mengoptimalkan kegiatan online serta membatasi beberapa 

kegiatan lainnya. Hal ini tentu saja menyebabkan kesulitan untuk memenuhi standar 

kompetensi. meskipun demikian berdasarkan butir akreditasi angka kelulusan 82% yakni 

di atas 80 masih bernilai baik, namun demikian proporsi kelulusan ujian kompetensi harus 

ditingkatkan. Berdasarkan hasil capaian dalam dua tahun terdapat peningkatan kelulusan 

UKMPPD, dan diharapkan terus mengalami peningkatan.  

 

Gambar 1.9 Proporsi Kelulusan Ujian Kompetensi FK UNRI Selama Tiga Tahun 
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 Berbagai upaya yang dilakukan FK UNRI dalam mendorong kenaikan kelulusan 

ujian kompetensi adalah melalui pembekalan yang lebih efektif, pretes dan post test 

berbasis sistem dengan analisis soal yang adekuat, serta pendampingan dengan psikolog 

bagi retaker berulang. Dengan adanya penurunan kelulusan ujian kompetensi 2020 FK 

UNRI akan mempersiapkan program baru dalam bentuk penambahan jumlah stase koas 

dimana terdapat penambahan stase komprehensif di akhir stase.  

 Era revolusi industry 4.0 menuntut lulusan dokter yang mempunyai kemampuan 

penguasaan teknologi informasi dalam menyelesaikan berbagai masalah kesehatan global 

yang semakin kompleks. Pendidikan kewirausahaan dalam pendidikan kedokteran saat 

ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk membekali lulusan untuk siap 

menghadapi dunia kerja dengan kemampuan penguasaan teknologi digital. FK UNRI 

telah mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan yaitu 

pada blok manajemen kesehatan. Selain itu lembaga kemahasiswaan seperti Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Forum Studi Islam Mahasiswa Islam (FOSMI) aktif 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan. Strategi ini terbukti berhasil 

meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha dari target 20 mahasiswa pada tahun 

2020 menjadi 48 mahasiswa. Berdasarkan wawancara kepada mahasiswa didapatkan 

bahwa keminatan wirausaha pada mahasiswa cukup tinggi namun karna padatnya jadwal 

kuliah menyebabkan mereka tidak punya waktu untuk mengembangkan bakat 

wirausahanya. 

 Untuk memperoleh umpan balik dari alumni tentang relevansi pendidikan dokter 

dan kebutuhan kompetensi dalam dunia kerja , FK UNRI secara reguler melakukan tracer 

study secara online. Berdasarkan tracer study terhadap lulusan 2018 dan 2019 didapatkan 

sebesar 93,5 % alumni langsung memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan setelah 

menyelesaikan pendidikan dokter. Capaian ini masih sedikit melebihi target yang 

ditetapkan. Untuk memperpendek masa tunggu lulusan FK UNRI melakukan penyebaran 

informasi pekerjaan melalui berbagai cara yaitu melalui web http://fk.unri.ac.id/, bekerja 

sama dengan IKA FK UNRI menggunakan jejaring media sosial seperti mailing list, 

Facebook, dan grup Whatsapp. 

FK UNRI sangat mendukung peningkatan soft skills mahasiswa melalui 

keikutsertaan dalam berbagai kegiatan ilmiah. Pada tahun 2020, sebanyak 21 mahasiswa 

yang difasilitasi untuk mengikuti berbagai lomba kegiatan ilmiah tingkat nasional dan 



 

internasional memperoleh prestasi. Tujuh orang diantaranya mendapatkan prestasi dari 

PKM. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 11 orang.  

 Saat ini Universitas Riau berada pada peringkat 27 versi kemeristek dari ribuan 

institusi yang ada di Indonesia. Meskipun mengalami penurunan peringkat dari tahun 

sebelumnya, namun total skor yag diperoleh mengalami peningkatan. Berdasarkan 

kondisi ini Universitas Riau harus terus berbenah da untuk menjadi lebih baik mengingat 

persaingan pendidikan tinggi yang lebih ketat di tahun yang akan datang.  

Capaian HKI di FK UNRI mengalami peningkatan tajam. Hal ini disebabkan 

salah satu output wajib dari penelitian dan pengabdian adalah HKI. Seiring dengan 

peningkatan penelitian dan pengabdian juga berdampak pada peningkatan jumlah HKI. 

 

Gambar 1.10 Hak Atas Kekayaan Intelektuan FK UNRI 2019-2020 

 Dalam mengejar ketertinggalan Revolusi 4.0 FK UNRI terus melakukan 

perbaikan sistem informasi. Peningkatan kapasitas internet merupakan salah satu upaya 

penting yang telah dilakukan, bahkan pada tahun 2020 FK UNRI meningkatkan kapasitas 

bandwith  dibandingkan tahun sebelumnya melalui anggaran bersumber dari PNBP FK 

UNRI. Saat ini FK UNRI telah mengembangkan aplikasi yang digunakan baik untuk 

kegiatan akademik maupun administrasi perkantoran. Aplikasi yang ada antara lain 

OASE 2.0 sebagai aplikasi dalam ujian Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE), Sistem Ujian Terintegrasi (SURI) sebagai aplikasi ujian reguler blok, Jaringan 

Presensi Terintegrasi (JARI) sebagai aplikasi presensi dosen dan mahasiswa dan 

Administrasi Online Tertata (AORTA) sebagai aplikasi administrasi komprehensif untuk 

dosen, pegawai serta mahasiswa. Bahkan untuk mendukung kegiatan online selama 
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pandemi FK UNRI mengembangkan aplikasi AORTA berupa tambahan modul ujian 

online dan e-skripsi.  

 

Gambar  1.11  Aplikasi SURI 

 

 

Gambar 1.12    Aplikasi OASE 2.0 

 

 

 

Gambar 1.13  Aplikasi JARI 

 



 

 

Gambar 1.14 Aplikasi AORTA 

 

 

Gambar 1.15 Penambahan Fitur Pengawasan Ujian Online pada Aplikasi AORTA 

 



 

 

Gambar 1.14 Aplikasi AORTA 

 

 

Gambar 1.15 Penambahan Fitur Pengawasan Ujian Online pada Aplikasi AORTA 

 

 

 

Gambar 1.16 Integrasi Aplikasi AORTA, OASE dan Paltform Online dalam Ujian OSCE 

 

1.1.2 Aspirasi Masyarakat terhadap Fakultas Kedokteran Universitas Riau 

Pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Riau baik di tingkat kota 

maupun kabupaten, tentu saja menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia yang unggul 

dalam segala aspek. Unggul bermakna bahwa SDM tersebut memiliki kemampuan yang 

lengkap dari segi psikomotorik, afektif dan kognitif ataupun unggul dalam jiwa dan 

raganya. Salah satu media untuk menghasilkan SDM yang diinginkan tersebut adalah 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk itu, masyarakat dan seluruh pemangku 

kepentingan di Provinsi Riau mengharapkan peran Fakultas Kedokteran Universitas Riau 

untuk meningkatkan dan memperkokoh daya saing sumber daya manusia dengan 

mewujudkan program- program Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang lebih nyata, 

membumi dan lebih dapat dirasakan langsung oleh civitas akademika dan masyarakat 

secara umum. Selain itu, Kemristekdikti mengharapkan agar Fakultas Kedokteran 

Universitas Riau dapat memberikan kontribusi dalam menjawab kebutuhan teknologi di 

tingkat provinsi maupun nasional, membantu menciptakan lapangan kerja dengan basis 

teknologi, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menyiapkan teknologi yang 

dibutuhkan oleh industri dan masyarakat atau menyediakan teknologi-teknologi mutakhir 

yang siap untuk dipakai sesuai dengan tantangan di lapangan. Fakultas Kedokteran 

Universitas Riau diharapkan dapat menyediakan dan mengatur pendanaan yang memadai 



 

bagi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar 

meninimum. Lebih lanjut, Fakultas Kedokteran Universitas Riau dituntut untuk 

mendorong pemanfaatan hasil litbang yang berasal dari institusinya. Pelaku industri 

meminta Fakultas Kedokteran Universitas Riau untuk menyediakan peralatan produksi 

dengan teknologi mutakhir, teknologi produksi (improvisasi), teknologi untuk 

pengembangan produk (diversifikasi produk), SDM terampil, dukungan untuk 

peningkatan produktivitas, dan risk sharing. Tambahan pula, masyarakat mengharapkan 

Fakultas Kedokteran Universitas Riau berkontribusi menyiapkan teknologi tepat guna 

dan produk-produk teknologi yang harganya terjangkau (kompetitif).  

 Masyarakat mengharapkan Fakultas Kedokteran Univesitas Riau untuk menjadi 

pusat unggulan, penganggaran yang lebih dapat dirasakan oleh civitas akademika, 

administrasi keuangan memperhatikan akuntabilitas, penataan kegiatan litbang yang 

lebih dapat diandalkan, kerjasama yang lebih nyata dengan instansi pemerintah maupun 

swasta untuk melakukan kegiatan litbang, pengembangan SDM Iptek, turut berperan serta 

dalam kegiatan alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri dan dalam negeri ke dalam 

negeri, mampu memobilisasi tenaga pendidik untuk turut serta dalam kegiatan litbang ke 

industri, dan mampu melakukan kegiatan komersialisasi hasil litbang.  

 Sementara itu, universitas harus mampu membuat instrumen kebijakan yang 

mengantar terjadinya penguatan kelembagaan di semua level universitas, program 

beasiswa yang terintegrasi, perhatian terhadap HKI, penguatan jaringan antara lemlitbang 

dan industri, program penguatan kegiatan litbang, dan pendayagunaan Iptek. 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan  

 Berikut merupakan analisis mengenai potensi yang berupa kekuatan dan peluang 

serta permasalahan berupa kelemahan dan dan ancaman Fakultas Kedokteran Universitas 

Riau (tabel 1.2). 

Tabel 1.2 Analisis SWOT 

Kekuatan (Strength) 

1) Memiliki visi yang kuat untuk menjadi 
institusi yang memiliki reputasi lokal dan 
global. 

Kelemahan (Weakness) 

1) Beban kerja yang tinggi dan tuntutan Tri 
Dharma 

2) Sistem administrasi yang kurang efisien dan 
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2) Memiliki keunggulan yang sesuai dengan 
karakteristik geografis dan kearifan lokal 
yaitu wilayah pesisir dan berbatasan langsung 
dengan negara tetangga. 

3) Kurikulum dan strategi pembelajaran yang 
mendukung visi misi, 

4) Unit-unit pendukung yang berkualitas dengan 
sistem informasi yang mutakhir 

5) Memiliki Rumah Sakit Universitas Riau 
sebagai jejaring untuk mendukung 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

6) Kompetensi dan daya saing lulusan relatif 
tinggi 

7) Rasio dosen dan mahasiswa yang sangat baik 
8) Adanya kerjasama dengan luar negeri untuk 

pengembangan SDM 
9) Tersedianya enam orang dosen dengan 

keahlian di bidang medical education 
10) Hubungan dan kerjasama yang erat dengan 

pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, 
perhimpunan profesi, alumni FK UNRI dan 
perusahaan 

11) Tersedianya perpustakaan yang terintegrasi 
dan telah terakreditasi A 

12) Tersedianya rumah sakit pendidikan utama, 
satelit dan afiliasi yang terakreditasi dengan 
jumlah pasien, variasi kasus dan dosen yang 
sangat memadai 

13) Adanya Forum Komunikasi Orang Tua 
Mahasiswa (FKOM) yang dapat membantu 
memperluas jaringan kerjasama FK UNRI 
dengan pihak lain. 

14) Adanya peningkatan secara akumulatif 
kerjasama antara fakultas kedokteran UNRI 
dengan berbagai institusi eksternal yang 
memberikan dukungan untuk pelaksanaan 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat oleh dosen maupun mahasiswa 
FK UNRI memiliki  sarana publikasi ilmiah 
berupa 2 jurnal nasional. 

belum terintegrasi baik 

3) Keterbatasan SDM (kurangnya guru besar dan 
dosen lektor kepala serta dosen pendidikan  S3) 

4) Masih sedikitnya publikasi yang bereputasi 
internasional 

5) Kompetensi lulusan masih ada yang kurang 
dalam hal kepemimpinan dan penguasan bahasa 
asing 

6) Fasilitas yang masih belum memadai, 
khususnya laboratorium ketrampilan dan 
laboratorium penelitian,menyebabkan beberapa 
kendala teknis dalam kegiatan akademik dan 
penelitian 

7) Masih terbatasnya dana yang diperoleh FK 
UNRI terkait dengan pengembangan 
kurikulum, peningkatan kompetensi staff 
pengajar dan alat penelitian. 

8) Perolehan dana untuk kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat dari Kemenristek Dikti  
perlu ditingkatkan 

9) Jurnal ilmiah yang dikelola masih bersifat jurnal 
nasional, belum terakreditasi. 

 

Peluang (Opportunities) 
1) Tingginya jumlah peminat untuk kuliah di FK 

UNRI Universitas Riau. 
2) Masih tingginya kebutuhan dokter dan belum 

meratanya penyebaran dokter di Provinsi 
Riau. 

3) Letak Provinsi Riau yang berbatasan langsung 
dengan negara tetangga memberikan 
kesempatan untuk mengeksplorasi langsung 
masalah kesehatan yang terjadi. 

4) Kekayaan lokal dan kearifan lokal yang khas 
menjadi sumber inspirasi penelitian untuk 

Ancaman (Threat) 

1) Pasar tunggal ASEAN menyebabkan 
dokter asing bebas masuk ke Indonesia, 
terutama Provinsi Riau karena berbatasan 
langsung dengan negara tetangga. 

2) Tingginya jumlah masyarakat yang lebih 
memilih berobat ke negara tetangga. 

3) Adanya Prodi Pendidikan Dokter 
lain/swasta yang terdapat di Provinsi Riau. 

4) Kebijakan kementrian tentang tata 
pamong yang dinamis ( cepat berubah) 



 

dapat berkontribusi terhadap kesehatan 
masyarakat. 

5) Adanya kepercayaan yang baik dari 
stakeholder dan masyarakat terhadap institusi 
dan kompetensi lulusan  

6) FK UNRI merupakan fakultas kedokteran 
negeri di Riau yang lulusannya dapat 
diandalkan untuk berkiprah secara lokal untuk 
masyarakat di Riau 

7) Peluang yang besar untuk menjaling 
kerjasama dengan pihak pemerintah daerah 
maupun swasta untuk pengembangan FK 
UNRI kedepan  

8) Sistem penerimaan CPNS sudah terbuka dan 
objektif 

9) Kekayaan dan kearifan lokal masyarakat 
provinsi Riau, menjadi ide yang luar biasa 
bagi penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, sehingga FK UNRI dapat 
berkontribusi kepada pembangunan dan 
masyarakat dalam bidang kedokteran dan 
kesehatan. 

10) Ketersediaan dana baik dalam penelitian, 
beasiswa pendidikan lanjut, pertukaran 
mahasiswa dan dosen yang ditawarkan oleh 
pemerintah, industri, dan swasta baik di dalam 
maupun luar negeri. 

11) Adanya dana hibah dan kerjasama dalam 
pendidikan,penelitian dan pengabdian 
masyarakat yangditawarkan oleh instansi 
pemerintah di daerah dan pusat. 

12) Adanya hibah dan kerjasama dalam 
pendidikan,penelitian dan pengabdian 
masyarakat yang ditawarkan oleh 
instansi/perusahaan swasta yang berskala 
lokal, nasional maupun internasional 

13) Peluang kerjasama dengan dunia internasional 
yang semakin terbuka. 

14) Dukungan penuh dari pemerintah Propinsi 
Riau untuk melengkapi sarana dan prasarana 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan, 
penelitian dan pengabdian. 

5) Standarisasi mutu pengelolaan program 
yang semakin tinggi 

6) Terdapat FK lain baik di tingkat lokal, 
regional maupun nasional 

7) Tuntutan masyarakat dan stakeholder  
yang dinamis dan tinggi terhadap lulusan 
dokter FK UNRI terutama di era 
globalisasi saat ini.  

8) Banyaknya program studi pendidikan 
dokter di indonesia 

9) Peningkatan persaingan dan persyaratan 
dalam mendapatkan dana penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat semakin 
ketat 

10) Semakin banyaknya jumlah lulusan dokter 
dari luar FK UNRI sehingga penerimaan 
lulusan di provinsi Riau semakin 
kompetitif. 

11) Regulasi pemerintah tentang bantuan 
dana dari pemerintah daerah ke instansi 
vertikal yang tidak bisa berlangsung 
setiap tahun 

12) Dinamika kebijakan pemerintah mengenai 
sumber dana perguruan tinggi dan 
penggunaannya 

13) Adanya kompetisi dengan FK negeri 
maupun swasta lainnya yang memiliki 
sarana dan prasarana lebih baik. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

2.1 Visi  

Visi Universitas Riau 

Visi Universitas Riau adalah “menjadi Universitas Riset unggul bermartabat di 

bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035” 

Visi Fakultas Kedokteran: 

 Menjadi fakultas riset yang unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi 

kedokteran dan kesehatan  di kawasan Asia Tenggara tahun 2035. 

2.2 Misi 

 Misi Universitas Riau adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul. 
2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat. 
3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa. 
4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi 

kepentingan masyarakat. 

Misi Fakultas Kedokteran Universitas Riau adalah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang unggul dalam bidang  sains dan 

teknologi kedokteran dan kesehatan. 

2. Melaksanakan tata kelola fakultas kedokteran yang bermartabat. 

3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa kedokteran dan kesehatan. 

4. Mengembangkan pusat informasi yang andal dan menerapkan inovasi di bidang 
kedokteran dan kesehatan bagi kepentingan masyarakat. 

2.3 Tujuan strategis 

Visi dan Misi Universitas Riau selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuan strategis 

bisnis Universitas Riau. Tujuan dioperasionalkan ke dalam beberapa target atau sasaran 

strategis bisnis Universitas Riau. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran strategis bisnis 

Universitas Riau, Tim Penyusun mendapatkan masukan dari hasil evaluasi kinerja, 



 

analisis lingkungan, Proyeksi Kinerja Universitas Riau yang akan datang dan berbagai 

pertimbangan lainnya.  

Tujuan strategis Universitas Riau sebagai berikut: 

1. Menghasilkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

unggul di bidang sains dan teknologi di Asia Tenggara. 

2. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. 

3. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang berkarakter dan kompeten dalam 

pengembangan IPTEKSOR. 

5. Menyediakan perencanaan, kerjasama berbasis IT. 

Tujuan Fakultas Kedokteran adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

unggul di bidang sains dan teknologi kedokteran dan kesehatan di Asia Tenggara. 

2. Mewujudkan tata kelola fakultas kedokteran yang baik. 

3. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang berkarakter dan kompeten di bidang sains 

dan teknologi kedokteran dan kesehatan. 

4. Menyediakan kepakaran, keunggulan, dan inovasi pelayanan berbasis sistem 

informasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat  
 

2.4  Sasaran Strategis  

Sasaran Strategis Universitas Riau adalah sebagai berikut. 

1. Tersedianya Program Studi yang Berkualitas pada Seluruh Strata Pendidikan 

dan Memenuhi Tuntutan Masyarakat Pengguna dengan Memanfaatkan Potensi 

Keunikan Sebagaimana yang Tertuang dalam PIP. 

2. Terciptanya Tata Kelola Berbasis Good University Governance untuk Mencapai 

Universitas Riau yang Bermartabat. 

3. Terciptanya Minat, Bakat, dan Kemampuan Mahasiswa Berbasis 

Pengembangan IPTEKSOR. 

4. Tersedianya Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi yang Unggul. 
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Sasaran Strategis Fakultas Kedokteran 

1. Tersedianya program studi yang berkualitas pada seluruh strata pendidikan dan 

Memenuhi tuntutan masyarakat pengguna secara optimal. 

2. Terciptanya tata kelola berbasis good university governance untuk mencapai fakultas 

kedokteran  yang bermartabat. 

3. Terciptanya minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa yang unggul 

4. Tersedianya kepakaran, keunggulan, dan inovasi pelayanan berbasis sistem 
informasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat .

 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Kedokteran, serta mendukung 

tercapainya kebijakan pada level Universitas, Fakultas Kedokteran menetapkan empat 

sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang 

mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan 

Indikator Kinerja Utama diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1. Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua 

puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. 

2. Persentase jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per 

jumlah dosen. 

3. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran 

pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-

based project) sebagai sebagian bobot evaluasi. 

4. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari 

kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 

5. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 



 

6. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan 

studi; atau menjadi wiraswasta. 

7. Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan 

bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau 

membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional 

dalam 5 (lima) tahun terakhir 

8. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan 

mitra. 

9. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat 

internasional yang diakui pemerintah. 

10. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB. 

Selanjutnya tonggak-tonggak capaian (milestone) Fakultas Kedokteran  disajikan dalam 

bentuk grafis berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

6. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan 
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10. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB. 

Selanjutnya tonggak-tonggak capaian (milestone) Fakultas Kedokteran  disajikan dalam 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 
KELEMBAGAAN 

 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Fakultas Kedokteran 

 

3.1.1 Arah Kebijakan Universitas Riau 

 

Arah kebijakan Universitas Riau terdiri atas: 

 

1. Peningkatkan kualitas akreditasi perguruan tinggi dan prodi bertaraf internasional. 

2. Pengembangan sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik. 

3. Pengembangan minat bakat dan kompetensi mahasiswa pada taraf nasional dan 

internasional. 

4. Pengembangan sistem inovasi dan informasi iptek. 

Arah kebijakan Fakultas Kedokteran terdiri atas: 

1. Peningkatkan kualitas akreditasi prodi yang bertaraf internasional. 

2. Pengembangan sistem tata kelola fakultas yang baik. 

3. Pengembangan minat bakat dan kompetensi mahasiswa Fakultas Kedokteran bertaraf 

nasional dan internasional. 

4. Pengembangan sistem inovasi dan informasi iptek.  

 
3.1.2 Strategi Kebijakan Fakultas Kedokteran 
 

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2021-2025 maka 

ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan tingkat 

ketercapaian indikator Sasaran Strategis (SS) tersebut.  Lebih rinci IKU dan target yang 

akan dicapai pada periode 2021-2025, sebagaimana tercermin pada Tabel 3.1 



 

Tabel 3.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama FK UNRI Unri Periode 2021-
2025 

Tujuan 1 : Menghasilkan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat yang Unggul di 
bidang sains dan teknologi kedokteran dan kesehatan di Kawasan Asia Tenggara. 

Sasaran 
Strategis 

Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Tersedianya 
program studi 

yang 
berkualitas 

Penyusunan dan 
implementasi 
kurikulum berbasis 
MBKM, ASRI dan 
COE UNRI 

Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang 
menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di 
luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah 
tingkat nasional. 

Peningkatan kualitas 

proposal dan publikasi 

penelitian melalui 

pendanaan dan 

pendampingan 

Persentase jumlah keluaran penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi 

internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah 

dosen. 

Penerapan metode 

pembelajaran berbasis 

kasus dan atau projek 

pada sebagian besar 

mata kuliah 

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang 

menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus 

(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis 

projek (team-based project) sebagai sebagian bobot 

evaluasi. 

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Fakultas Kedokteran yang baik 

Sasaran trategis Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utma (IKU) 

Terciptanya tata 
kelola berbasis 

Good University 

Governance 

/GUG 

Pengadaan bantuan 

biaya pendidikan dan 

sertifikasi dosen 

Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; 

memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh 

industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan 

praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 
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projek (team-based project) sebagai sebagian bobot 
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Sasaran trategis Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utma (IKU) 

Terciptanya tata 
kelola berbasis 

Good University 
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praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 

 

Penataan sistem 

pengelolaan anggaran 

yang tepat waktu 

berbasis IT 

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-
K/L Satker minimal 80 

 

Tujuan 3: Menghasilkan mahasiswa  dan lulusan yang berkarakter dan kompeten di bidang 
sains dan teknologi kedokteran dan kesehatan 

Sasaran 
Strategis 

Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Terciptanya 

Kemandirian dan 

Prestasi 

mahasiswa yang 

handal 

Mengintegrasikan kewirausahaan dalam 

kurikulum  dengan mempertimbangkan 4 

ranah capaian pembelajaran lulusan yaitu: 

sikap, pengetahuan, keterampilan umum, 

dan keterampilan khusus  

 

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 

yang berhasil mendapat pekerjaan; 

melanjutkan studi; atau menjadi 

wiraswasta. 

Perluasan kerjasama dengan universitas 

QS 100 dan pendampingan kegiatan 

minat bakat kemahasiswaan 

Persentase dosen yang berkegiatan 

tridarma di kampus lain, di QS100 

berdasarkan bidang ilmu (QS100 by 

subject), bekerja sebagai praktisi di 

dunia industri, atau membina 

mahasiswa yang berhasil meraih 

prestasi paling rendah tingkat 
nasional 

dalam 5 (lima) tahun terakhir 

Tujuan 4: Menyediakan kepakaran, keunggulan dan inovasi pelayanan berbasis 
sistem informasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat 



 

Sasaran/Kiner
ja Utama Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utma (IKU) 

Tersedianya 
sistem 

perencanaan 
yang 

efektif berbasis 
IT 

Peningkatan jumlah kerja sama prodi 
dengan mitra industry dan swasta 

Persentase program studi S1 dan 
D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja 

sama dengan mitra. 

Mendorong dan Menyediakan anggaran 
bagi prodi untuk mendapatkan 
akreditasi/sertifikat  internasional yang 
diakui pemerintah 

Persentase program studi S1 dan 
D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi 
atau sertifikat internasional yang 
diakui 

pemerintah. 

Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah di tingkat jurusan 

Rata-rata predikat SAKIP Satker 

minimal BB 

 

Program Universitas Riau 

 

Program Universitas Riau adalah: 

1. Tersedianya program studi yang berkualitas 

2. Terciptanya tata kelola berbasis Good University Governance /GUG 

3. Terciptanya kemandirian dan prestasi mahasiswa yang handal 

4. Tersedianya sistem perencanaan dan produk inovasi yang unggul 

 

Strategi Pencapaian Fakultas Kedokteran 

 

1. Menghasilkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang unggul di 

bidang sains dan teknologi kedokteran dan kesehatan di Kawasan Asia Tenggara. 

a. Penyusunan dan implementasi kurikulum berbasis MBKM, ASRI dan COE Unri 

b. Peningkatan kualitas proposal dan publikasi penelitian melalui pendanaan dan 

pendampingan 

b. Penerapan metode pembelajaran berbasis kasus dan atau projek pada sebagian 

besar mata kuliah 
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ja Utama Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Utma (IKU) 

Tersedianya 
sistem 
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diakui pemerintah 

Persentase program studi S1 dan 
D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi 
atau sertifikat internasional yang 
diakui 

pemerintah. 

Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja 
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Rata-rata predikat SAKIP Satker 

minimal BB 
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Program Universitas Riau adalah: 
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bidang sains dan teknologi kedokteran dan kesehatan di Kawasan Asia Tenggara. 

a. Penyusunan dan implementasi kurikulum berbasis MBKM, ASRI dan COE Unri 

b. Peningkatan kualitas proposal dan publikasi penelitian melalui pendanaan dan 

pendampingan 

b. Penerapan metode pembelajaran berbasis kasus dan atau projek pada sebagian 

besar mata kuliah 

 

 

2. Mewujudkan Tata Kelola Fakultas Kedokteran yang baik 

a. Pengadaan bantuan biaya pendidikan dan sertifikasi dosen 

b. Penataan sistem pengelolaan anggaran yang tepat waktu berbasis IT 

 

3. Menghasilkan mahasiswa  dan lulusan yang berkarakter dan kompeten di bidang 

sains dan teknologi kedokteran dan kesehatan 

a. Mengubah sistem dan format penilaian dengan mempertimbangkan capaian 

pembelajaran lulusan yaitu 4 ranah: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, 

dan keterampilan khusus serta pendampingan kewiraushaan mahasiswa 

b. Perluasan kerjasama dengan universitas QS 100 dan pendampingan kegiatan 

minat bakat kemahasiswaan 

4. Menyediakan kepakaran, keunggulan dan inovasi pelayanan berbasis sistem 

informasi untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat 

a. Peningkatan jumlah kerja sama prodi dengan mitra industry dan swasta 

b. Mendorong dan Menyediakan anggaran bagi prodi untuk mendapatkan 

akreditasi internasional 

c. Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tingkat jurusan 

 Selanjutnya Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja (IK) disajikan dalam 

bentuk kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatannya (IKK). Atau dengan kata lain, 

kegiatan dan  IKK disesuaikan dengan SS dan IKnya berupa Indikator Kinerja Utama 

(IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Gambaran kegiatan dan Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabel 3.2 Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan FK UNRI 2021-2025 

 

 

Sasaran strategis 

 

 

Indikator Kinerja  
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

(IKK) 

Tersedianya program 
studi yang berkualitas 

Persentase program studi 
yang memiliki akreditasi 
atau sertifikat internasional 
yang diakui pemerintah  

Akreditasi program 
studi oleh LAMPT-
Kes 

Jumlah program studi 
terakreditasi baik sekali 

Jumlah program studi 
terakreditasi unggul 

Jumlah program studi yang 
memiliki kelas 

internasional 

Pendirian program 
studi baru 

Penambahan  program studi 
baru 

Peningkatan 
persentase 
kelululusan uji 
kompetensi 

Persentase lulusan first taker 

Jumlah keluaran penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat yang berhasil 
mendapat rekognisi 
internasional atau 
diterapkan oleh masyarakat 
per jumlah dosen.  

Pelaksanaan 
penelitian 

Jumlah judul penelitian 
lingkup/tingkat  internasional 

Jumlah judul penelitian 
lingkup/tingkat  nasional 

Jumlah judul penelitian 
lingkup/tingkat wilayah 

Pelaksanaan 
pengabdian 

Jumlah judul pengabdian kepada 
masyarakat 

Publikasi ilmiah 

Jumlah publikasi dosen dalam 
prosiding internasional bereputasi 

Jumlah publikasi dalam jurnal 
internasional yang terindeks pada 
database bereputasi 

Jumlah publikasi dalam jurnal 
internasional bereputasi 

Jumlah publikasi dosen dalam 
jurnal nasional terakreditasi 
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Publikasi internasional yang 
disitasi oleh komunitas akademik 
atau dijadikan bahan ajar 

Jumlah jurnal nasional 
terakreditasi 

Jumlah buku 
ajar/monograf/referensi/book 
chapter 

Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI)  

Jumlah hak cipta yang 
didaftarkan 

Jumlah paten yang didaftarkan 

Persentase mata kuliah S1 
dan D4/D3/D2 yang 
menggunakan metode 
pembelajaran pemecahan 
kasus (case method) atau 
pembelajaran kelompok 
berbasis projek (team-based 
project) sebagai sebagian 
bobot evaluasi 

Pelaksanaan 
Evaluasi Mata 
Kuliah/ Blok 

Persentase jumlah blok/mata 
kuliah yang menggunakan case 
metode sebagai sebagian bobot 
evaluasi 

 

Pelatihan 
Pembuatan soal/ 
skenario 

Jumlah pelatihan pembuatan soal/ 
skenario 

Pelatihan/ 
Penguatan Tutor 
dan Instruktur 

Jumlah pelatihan/ penguatan tutor 
dan instruktur 

Persentase program studi 
S1 dan D4/D3/D2 yang 
melaksanakan kerja sama 
dengan mitra  

Kerjasama yang 
mendukung 
pelaksanaan 
tridharma 
perguruan tinggi  

Jumlah prodi yang mengadakan  
kerjasama dengan mitra nasional   

Jumlah luaran kerjasama dengan 
mitra nasional 

Jumlah prodi yang mengadakan  
kerjasama dengan mitra 
internasional 

Jumlah luaran kerjasama dengan 
mitra internasional 

Jumlah kerjasama yang 
menghasilkan luaran berupa 
naskah kebijakan, publikasi pada 
jurnal  nasional/internasional, 
prototype atau paten 

Persentase Mahasiswa S1 
dan D4/D3/D2 yang 
menghabiskan paling 

Peningkatan soft 
skill mahasiswa 

Persentase  mahasiswa yang 
meraih prestasi tingkat nasional 
atau internasional 



 

sedikit 20 (dua puluh) sks 
di luar kampus; atau meraih 
prestasi paling rendah 
tingkat nasional.  

Jumlah penyelenggaraan kegiatan 
kemahasiswaan yang bersifat 
kompetisi yang berskala nasional 
atau internasional 

Peningkatan 
pengalaman belajar 
mahasiswa di luar 
program studi 

Jumlah mahasiswa yang 
melakukan exchange program di 
institusi lain baik dalam atau luar 
negeri 

 

Jumlah mahasiswa S1 mengikuti 
kegiatan merdeka belajar paling 
sedikit 20 sks di luar kampus 

Terciptanya tata kelola 
berbasis Good 
University Governance 
/GUG 

Persentase dosen tetap 
berkualifikasi akademik S3; 
memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi yang 
diakui oleh industri dan 
dunia kerja; atau berasal 
dari kalangan praktisi 
profesional, dunia industri, 
atau dunia kerja.  

Peningkatan 
kualifikasi dosen 

Persentasi dosen tetap dengan 
pendidikan S3/Sp-2 

Persentase dosen tetap 
dengan jabatan 
lektor kepala. 

Persentase dosen tetap 
dengan jabatan 
guru besar. 

Persentase dosen tetap yang 
memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi 

Persentase dosen tetap dengan 
sertifikat pendidik/sertifikat 
dosen 

Jumlah international visiting 
lecturer 

Persentase dosen yang 
berkegiatan tridarma di 
kampus lain, di QS100 
berdasarkan bidang ilmu 
(QS100 by subject), bekerja 
sebagai praktisi di dunia 
industri, atau membina 
mahasiswa yang berhasil 
meraih prestasi paling 
rendah tingkat nasional 
dalam 5 (lima) tahun 
terakhir  

Peningkatan 
kualitas dosen 

Jumlah dosen membimbing 
mahasiswa meraih prestasi paling 
rendah tingkat nasional dalam 5 
tahun terakhir 

Jumlah dosen yang berkegiatan 
tridhrama di QS 100 

jumlah dosen yang bekerja 
sebagai praktisi di dunia industri 

Rata-rata nilai Kinerja 
Anggaran atas Pelaksanaan 
RKA-K/L Satker minimal 
80  

Pelaksanaan kinerja 
anggaran Realisasi anggaran 

Terciptanya 
Kemandirian dan 
Prestasi mahasiswa 

Persentase lulusan S1 dan 
D4/D3/D2 yang berhasil 
mendapat pekerjaan; 

Peningkatan 
kualitas lulusan 

Persentase lulusan yang  
dilakukan tracer study 
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Prestasi mahasiswa 
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D4/D3/D2 yang berhasil 
mendapat pekerjaan; 

Peningkatan 
kualitas lulusan 

Persentase lulusan yang  
dilakukan tracer study 

 

yang handal melanjutkan studi; atau 
menjadi wiraswasta

Persentase lulusan yang 
mendapatkan pekerjaan kurang 
dari 6 bulan  

Persentase lulusan yang 
mendapatkan pekerjaan dengan 
gaji > 1,2 UMR, 

Jumlah lulusan yang 
berwiraswasta 

Persentase lulusan yang 
melanjukan studi 

 

3.2 Kerangka Regulasi 

 

Regulasi untuk pengembangan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi adalah sebagai 

berikut. 

1.  Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2.  Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3.   Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan dan Penerapan Iptek 

4.   Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

5.  Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

6.   Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia 

7.   Peraturan Mendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi 

8.   Peraturan Menteri Keuangan nomor 33 tahun 2010 tentang Penetapan Universitas 

Riau pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Badan Layanan Umum 

9.   Peraturan Menteri Keuangan nomor 47 tahun 2015 tentang Tarif Layanan 

Badan,Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi 

10.  Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 



 

11.  Rencana Strategi Bisnis Universitas Riau 2020-2024 

 

Selain itu di jangka waktu 2016-2020, rancangan peraturan yang ditargetkan untuk 

dirumuskan dan diimplementasikan adalah : 

1.  Regulasi-regulasi implementasi tri dharma pendidikan tinggi yang menjamin 

tercapainya sasaran dan tujuan strategis, 

2.  Regulasi perencanaan anggaran yang komprehensif dan terukur, 

3.  Regulasi pengelolaananggaran yang akuntabel dan dapat membawa Unri mencapai 

status WTP dalam pengelolaan keuangan, 

4.  Regulasi remunerasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

 

3.3 Kerangka Kelembagaan 

 Kerangka kelembagaan merujuk ke Peraturan Mendikbud Nomor 54 tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau. Struktur organisasi dan tata kerja 

Unri disusun berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNRI, dan 

Kepmendikbud RI Nomor 009/O/2003 Tahun 2003 tentang Statuta Unri, dan Peraturan 

Rektor UNRI Nomor 05/2017 tentang implementasi OTK Unri serta sejumlah peraturan 

lain. 

Berdasarkan peraturan tersebut, Unri adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab langsung 

kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta secara administratif di 

bawah pembinaan Dirjen Pendidikan Tinggi. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Fakultas 

Kedokteran UNRI dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. OTK Fakultas Kedokteran Universitas Riau 

 Berdasarkan Peraturan Rektor UNRI  Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Implementasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di lingkungan UNRI, Fakultas 

Kedokteran UNRI dipimpin oleh seorang Dekan dengan tiga (3) Wakil Dekan, yaitu 

Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan serta Wakil 

Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni. Selain itu juga terdapat Senat 

Fakultas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan serta 

Kasubbag. Umum dan Keuangan. Koordinator Program Studi (Prodi) bertanggung jawab 

langsung kepada Ketua Jurusan yang mana di Fakultas Kedokteran UNRI Ketua Jurusan 

disebut sebagai Ketua Bagian. Terdapat dua bagian di Fakultas Kedokteran UNRI, yaitu 

Bagian Preklinik dan Bagian Klinik. Tahap akademik pendidikan kedokteran dibawah 

koordinasi Ketua Bagian Preklinik, sedangkan tahap profesi pendidikan kedokteran 

berada dibawah koordinasi Ketua Bagian Klinik. 



 

 Dalam tugasnya menjamin terlaksananya visi, misi dan tujuan prodi, 

Koordinator Prodi dapat berkoordinasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional Dosen 

(KJFD), Laboratorium Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan UNRI dan unit-unit 

fungsional. Unit fungsional tersebut antara lain yaitu Medical Education Unit (MEU), 

Unit Keterampilan Medik (UKM), Unit Asesmen (UA), Unit Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (UPPM), Unit Bimbingan dan Konseling (UBK), Unit Etik Penelitian 

Kedokteran dan Kesehatan (UEPKK), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit 

Teknologi dan Informasi (TIK). 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Target Kinerja 
 

 Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2021-2025 

maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk menggambarkan 

tingkat ketercapaian indikator Sasaran Strategis (SS) tersebut. Indikator kinerja disusun 

secara SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound). Lebih rinci 

IKSS  dan target yang akan dicapai pada periode 2021-2025 tercermin pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Target kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Riau 2021-2025 

 

 

Indikator Kinerja  
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 
(IKK) 

Target 

2021 2022 2023 2024 2025 

Persentase program 
studi yang memiliki 
akreditasi atau sertifikat 
internasional yang 
diakui pemerintah  

Akreditasi 
program studi 
oleh LAMPT-Kes 

Jumlah program 
studi 
terakreditasi 
baik sekali 
(IKU) 

1 2 3 4 5 

Jumlah program 
studi 
terakreditasi 
unggul 
(IKU) 

2 2 2 2 4 

Jumlah program 
studi yang 
memiliki kelas 
Internasional 
(IKT) 

- - - - 1 

Pendirian 
program studi 
baru 

Penambahan  
program studi 
baru (IKT) 

2 1 3 3 1 

Peningkatan 
persentase 
kelululusan uji 
kompetensi 

Persentase 
lulusan first 
taker (IKT) 

81 82 83 83 84 

Jumlah keluaran 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat yang 
berhasil mendapat 

Pelaksanaan 
penelitian 

Jumlah judul 
penelitian 
lingkup/tingkat 
internasional 
(IKT) 

1 1 1 2 2 



 

rekognisi internasional 
atau diterapkan oleh 
masyarakat per jumlah 
dosen.  

Jumlah Judul 
Penelitian 
lingkup/tingkat 
nasional (IKT) 

3 4 4 5 5 

Jumlah Judul 
Penelitian 
lingkup/tingkat 
wilayah (IKT) 

40 40 40 45 45 

Pelaksanaan 
pengabdian 

Jumlah judul 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
(IKT) 

35 35 35 40 40 

Publikasi ilmiah 

Jumlah publikasi 
dosen dalam 
prosiding 
internasional 
Bereputasi (IKT) 

5 5 5 10 10 

Jumlah publikasi 
dalam jurnal 
internasional 
yang terindeks 
pada database 
bereputasi (IKT) 

12 15 20 25 25 

Jumlah publikasi 
dalam jurnal 
internasional 
bereputasi (IKT) 

5 5 5 10 10 

Jumlah publikasi 
dosen dalam 
jurnal nasional 
terakreditasi 
(IKT) 

10 15 17 20 23 

Publikasi 
internasional 
yang disitasi oleh 
komunitas 
akademik atau 
dijadikan bahan 
ajar  (IKU) 

- 0.5% 0.5% 1% 1% 

Jumlah jurnal 
nasional 
terakreditasi 
(IKT) 

1 1 1 1 1 

Jumlah buku 
ajar/monograf/ref
erensi/book 
chapter (IKT) 

3 4 5 6 7 

Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI)  

Jumlah hak cipta 
yang didaftarkan 
(IKT) 

68 68 68 70 70 

Jumlah paten 
yang didaftarkan 
(IKT) 

0 0 0 0 1 

Persentase mata kuliah 
S1 dan D4/D3/D2 yang 
menggunakan metode 
pembelajaran 
pemecahan kasus (case 
method) atau 
pembelajaran kelompok 
berbasis projek (team-

Pelaksanaan 
Evaluasi Mata 
Kuliah/ Blok 

Persentase 
jumlah blok/mata 
kuliah yang 
menggunakan 
case metode 
sebagai sebagian 
bobot evaluasi 
(IKU) 

48% 48% 50% 52% 55% 



 

rekognisi internasional 
atau diterapkan oleh 
masyarakat per jumlah 
dosen.  

Jumlah Judul 
Penelitian 
lingkup/tingkat 
nasional (IKT) 

3 4 4 5 5 

Jumlah Judul 
Penelitian 
lingkup/tingkat 
wilayah (IKT) 

40 40 40 45 45 

Pelaksanaan 
pengabdian 

Jumlah judul 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 
(IKT) 

35 35 35 40 40 

Publikasi ilmiah 

Jumlah publikasi 
dosen dalam 
prosiding 
internasional 
Bereputasi (IKT) 

5 5 5 10 10 

Jumlah publikasi 
dalam jurnal 
internasional 
yang terindeks 
pada database 
bereputasi (IKT) 

12 15 20 25 25 

Jumlah publikasi 
dalam jurnal 
internasional 
bereputasi (IKT) 

5 5 5 10 10 

Jumlah publikasi 
dosen dalam 
jurnal nasional 
terakreditasi 
(IKT) 

10 15 17 20 23 

Publikasi 
internasional 
yang disitasi oleh 
komunitas 
akademik atau 
dijadikan bahan 
ajar  (IKU) 

- 0.5% 0.5% 1% 1% 

Jumlah jurnal 
nasional 
terakreditasi 
(IKT) 

1 1 1 1 1 

Jumlah buku 
ajar/monograf/ref
erensi/book 
chapter (IKT) 

3 4 5 6 7 

Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI)  

Jumlah hak cipta 
yang didaftarkan 
(IKT) 

68 68 68 70 70 

Jumlah paten 
yang didaftarkan 
(IKT) 

0 0 0 0 1 

Persentase mata kuliah 
S1 dan D4/D3/D2 yang 
menggunakan metode 
pembelajaran 
pemecahan kasus (case 
method) atau 
pembelajaran kelompok 
berbasis projek (team-

Pelaksanaan 
Evaluasi Mata 
Kuliah/ Blok 

Persentase 
jumlah blok/mata 
kuliah yang 
menggunakan 
case metode 
sebagai sebagian 
bobot evaluasi 
(IKU) 

48% 48% 50% 52% 55% 

 

based project) sebagai 
sebagian bobot evaluasi Pelatihan 

Pembuatan soal/ 
skenario 

Jumlah pelatihan 
pembuatan soal/ 
skenario (IKT) 

1 2 2 2 3 

Pelatihan/ 
Penguatan Tutor 
dan Instruktur 

Jumlah pelatihan/ 
penguatan tutor 
dan instruktur 
(IKT) 

- 1 1 1 1 

Persentase program 
studi S1 dan D4/D3/D2 
yang melaksanakan 
kerja sama dengan mitra  

Kerjasama yang 
mendukung 
pelaksanaan 
tridharma 
perguruan tinggi  

Jumlah prodi 
yang 
mengadakan 
kerjasama 
dengan mitra 
nasional  (IKU) 

2 3 3 4 4 

Jumlah luaran 
kerjasama 
dengan mitra 
nasional (IKT) 

1 1 2 3 3 

Jumlah prodi 
yang 
mengadakan  
kerjasama 
dengan mitra 
internasional 
(IKU) 

- - - 2 3 

Jumlah 
kerjasama yang 
menghasilkan 
luaran berupa 
naskah 
kebijakan, 
publikasi pada 
jurnal  
nasional/internasi
onal, prototype 
atau paten (IKT) 

0 3 5 7 10 

Persentase Mahasiswa 
S1 dan D4/D3/D2 yang 
menghabiskan paling 
sedikit 20 (dua puluh) 
sks di luar kampus; atau 
meraih prestasi paling 
rendah tingkat nasional.  Peningkatan soft 

skill mahasiswa 

Persentase  
mahasiswa yang 
meraih prestasi 
tingkat nasional 
atau internasional 
(IKU) 

30 22 22,5 23 24 

Jumlah 
penyelenggaraan 
kegiatan 
kemahasiswaan 
yang bersifat 
kompetisi yang 
berskala nasional 
atau internasional 
(IKT) 

2 2 2 2 2 

Peningkatan 
pengalaman 
belajar mahasiswa 
di luar program 
studi 

Jumlah 
mahasiswa yang 
melakukan 
exchange 
program di 
institusi lain baik 
dalam atau luar 
negeri (IKT) 

0 2 3 5 7 

Jumlah 
mahasiswa S1 
mengikuti 
kegiatan merdeka 

0 1 2 3 5 



 

belajar paling 
sedikit 20 sks di 
luar kampus 
(IKU) 

Persentase dosen tetap 
berkualifikasi akademik 
S3; memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi 
yang diakui oleh 
industri dan dunia kerja; 
atau berasal dari 
kalangan praktisi 
profesional, dunia 
industri, atau dunia 
kerja.  

Peningkatan 
kualifikasi dosen 

Persentasi dosen 
tetap dengan 
pendidikan 
S3/Sp-2 (IKU) 

30% 30% 35% 40% 40% 

Persentase dosen 
tetap 
dengan jabatan 
lektor kepala. 
(IKT) 

4% 5% 6% 7% 8% 

Persentase dosen 
tetap 
dengan jabatan 
guru besar (IKT) 

1% 1% 2% 2% 3% 

Persentase dosen 
tetap yang 
memiliki 
sertifikat 
kompetensi/profe
si (IKU) 

40% 80% 90% 90% 95% 

Persentase dosen 
tetap dengan 
sertifikat 
pendidik/sertifika
t dosen (IKT) 

60% 60% 65% 70% 70% 

Jumlah 
International 
Visiting lecturer 
(IKT) 

0 2 2 2 2 

Persentase dosen yang 
berkegiatan tridarma di 
kampus lain, di QS100 
berdasarkan bidang 
ilmu (QS100 by 
subject), bekerja 
sebagai praktisi di dunia 
industri, atau membina 
mahasiswa yang 
berhasil meraih prestasi 
paling rendah tingkat 
nasional dalam 5 (lima) 
tahun terakhir  

Peningkatan 
kualitas dosen 

Jumlah dosen 
membimbing 
mahasiswa 
meraih prestasi 
paling rendah 
tingkat nasional 
dalam 5 tahun 
terakhir (IKU) 

12 13 14 15 16 

Jumlah dosen 
yang berkegiatan 
tridhrama di QS 
100 (IKU) 

0 0 0 1 1 

jumlah dosen 
yang bekerja 
sebagai praktisi 
di dunia industri 
(IKU) 

155 157 159 161 163 

Rata-rata nilai Kinerja 
Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-K/L 
Satker minimal 80  

Pelaksanaan 
kinerja anggaran 

Realisasi 
anggaran (IKU) 

89 91 92 93 94 

Persentase lulusan S1 
dan D4/D3/D2 yang 
berhasil mendapat 
pekerjaan; melanjutkan 
studi; atau menjadi 
wiraswasta

Peningkatan 
kualitas lulusan 

Persentase 
lulusan yang  
dilakukan tracer 
study (IKT) 

70 75 75 80 80 

Persentase 
lulusan yang 
mendapatkan 
pekerjaan kurang 
dari 6 bulan  
(IKU) 

65 70 72 75 75 



 

belajar paling 
sedikit 20 sks di 
luar kampus 
(IKU) 

Persentase dosen tetap 
berkualifikasi akademik 
S3; memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi 
yang diakui oleh 
industri dan dunia kerja; 
atau berasal dari 
kalangan praktisi 
profesional, dunia 
industri, atau dunia 
kerja.  

Peningkatan 
kualifikasi dosen 

Persentasi dosen 
tetap dengan 
pendidikan 
S3/Sp-2 (IKU) 

30% 30% 35% 40% 40% 

Persentase dosen 
tetap 
dengan jabatan 
lektor kepala. 
(IKT) 

4% 5% 6% 7% 8% 

Persentase dosen 
tetap 
dengan jabatan 
guru besar (IKT) 

1% 1% 2% 2% 3% 

Persentase dosen 
tetap yang 
memiliki 
sertifikat 
kompetensi/profe
si (IKU) 

40% 80% 90% 90% 95% 

Persentase dosen 
tetap dengan 
sertifikat 
pendidik/sertifika
t dosen (IKT) 

60% 60% 65% 70% 70% 

Jumlah 
International 
Visiting lecturer 
(IKT) 

0 2 2 2 2 

Persentase dosen yang 
berkegiatan tridarma di 
kampus lain, di QS100 
berdasarkan bidang 
ilmu (QS100 by 
subject), bekerja 
sebagai praktisi di dunia 
industri, atau membina 
mahasiswa yang 
berhasil meraih prestasi 
paling rendah tingkat 
nasional dalam 5 (lima) 
tahun terakhir  

Peningkatan 
kualitas dosen 

Jumlah dosen 
membimbing 
mahasiswa 
meraih prestasi 
paling rendah 
tingkat nasional 
dalam 5 tahun 
terakhir (IKU) 

12 13 14 15 16 

Jumlah dosen 
yang berkegiatan 
tridhrama di QS 
100 (IKU) 

0 0 0 1 1 

jumlah dosen 
yang bekerja 
sebagai praktisi 
di dunia industri 
(IKU) 

155 157 159 161 163 

Rata-rata nilai Kinerja 
Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-K/L 
Satker minimal 80  

Pelaksanaan 
kinerja anggaran 

Realisasi 
anggaran (IKU) 

89 91 92 93 94 

Persentase lulusan S1 
dan D4/D3/D2 yang 
berhasil mendapat 
pekerjaan; melanjutkan 
studi; atau menjadi 
wiraswasta

Peningkatan 
kualitas lulusan 

Persentase 
lulusan yang  
dilakukan tracer 
study (IKT) 

70 75 75 80 80 

Persentase 
lulusan yang 
mendapatkan 
pekerjaan kurang 
dari 6 bulan  
(IKU) 

65 70 72 75 75 

 

Persentase 
lulusan yang 
mendapatkan 
pekerjaan dengan 
gaji > 1,2 UMR 
(IKU) 

65 70 72 75 75 

Jumlah lulusan 
yang 
berwiraswasta 
(IKU) 

48 49 50 51 52 

Persentase 
lulusan yang 
melanjutkan studi 
dalam jangka 
waktu < 12 bulan 
(IKU) 

0 0 1 1 2 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI) 

penyelenggaraan pendidikan termasuk sumber daya dan pendanaan dikelola dengan alur 

yang jelas dengan alokasi pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Pendanaan FK 

UNRI berasal dari penerimaan berbagai sumber dana baik berupa dana masyarakat 

maupun dari pemerintah. Adapun sumber dana FK UNRI antara lain: 1) SPP/DPP 

mahasiswa, 2) Usaha mandiri fakultas, 3) Pemerintah pusat 4) Pemerintah Daerah 5) 

Sumber dana lain. Perencanaan penerimaan anggaran di FK UNRI diawali dengan 

menyusun target Penerimaan Negara Bukan pajak (TRPNBP). Setelah disusun, TRPNBP 

diusulkan ke bagian perencanaan UNRI di setiap bulan Desember, untuk mendapatkan 

pagu indikatif. Selanjutnya, UNRI melaksanakan Musrenbang pada bulan 

Januari/Februari untuk menentukan arah kebijakan Rektor terhadap rencana pelaksana 

anggaran tahun berikutnya dan ditetapkan pagu indikatif untuk seluruh fakultas. Sekitar 

bulan Maret sampai dengan April, FK UNRI mengusulkan RBA/RKAKL pada bagian 

perencanaan UNRI. Sistem alokasi pendanaan dalam penyusunan RBA/RKAKL di FK 

UNRI, dimana prodi, unit kegiatan dan seluruh unsur fakultas mengajukan Rencana 

Kegiatan Tahunan (RKT) dengan mengacu pada Rencana Strategis FK UNRI. RKA yang 

telah mendapatkan persetujuan dari Dekan tersebut selanjutnya dikirimkan ke UNRI 

melalui Bagian Perencanaan UNRI untuk dibahas dalam rapat Dewan Pimpinan Harian 

(DPH) UNRI. Selanjutnya RKA   tersebut   dilakukan   kompilasi   di   tingkat   universitas   

menjadi   RBA/RKAKL universitas. RBA/RKAKL yang telah disusun di tingkat 

universitas selanjutnya direview bersama oleh SPI, bagian Keuangan, dan bagian 

perencanaan yang akan menghasilkan dokumen final usulan RBA/RKAKL. Pada tahap 

berikutnya, dilakukan pembahasan RBA/RKAKL di Kemenristekdikti di sekitar bulan 



 

Juni-Juli. Pada Bulan Desember, penyerahan DIPA dari Kementrian Keuangan ke 

Universitas sebagai dasar dokumen pelaksana anggaran. Pelaksanaan anggaran dimulai 

pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya. 

 Pengalokasian anggaran di lingkungan UNRI atas anggaran yang bersumber dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) setiap tahunnya 

didasarkan pada Surat Keputusan Rektor UNRI. Acuan yang terbaru yaitu SK Rektor 

Nomor: 243/UN19/KU/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan alokasi 

pengelolaan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Pendapatan Jenis 

PNBP lainnya di lingkungan UNRI. Berdasarkan surat keputusan tersebut, secara umum 

PNBP dibagi dan dialokasikan ke fakultas penghasil PNBP dengan persentase alokasi 

kantor pusat (Rektorat) sebesar 63% dan alokasi fakultas sebesar 37% 

 Sumber dana terbesar umumnya berasal dari pemerintah pusat dan daerah, dana 

sumbangan pembinaan pendidikan, dan dana yang berasal dari usaha mandiri FK UNRI 

masih sedikit berkontribusi sebagai sumber dana FK UNRI. Pada tahapan berikutnya 

diharapkan dana yang bersumber dari mahasiswa dapat diminimalisir melalui upaya 

peningkatkan sumber dana baik yang berasal dari usaha mandiri FK UNRI seperti 

pengembangan laboratorium pelayanan kesehatan dan bentuk usaha mandiri lainnya, 

peningkatan kerjasama baik dengan pemerintah daerah, institusi lain di luar Kementrian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, badan internasional, perusahaan swasta lokal, 

nasional maupun internasional serta peningkatan peraihan sumber dana dari hibah lokal, 

nasional maupun internasional. 

 Dana yang telah diperoleh dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan 

berupa penggunaan untuk dana operasional dan investasi. proporsi penggunaan dana 

terbesar adalah pada penggunaan dana investasi terutama investasi SDM sebesar lebih 

dari 30% tiap tahun. Pada penggunaan dana operasional Proporsi penggunaan dana paling 

besar adalah untuk penyelenggaraan pendidikan tahap akademik. Pendanaan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal penting yang selalu menjadi 

perhatian. 

Realisasi anggaran dan persentase tingkat serapan anggaran Fakultas Kedokteran 

Universitas Riau tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 



 

Juni-Juli. Pada Bulan Desember, penyerahan DIPA dari Kementrian Keuangan ke 

Universitas sebagai dasar dokumen pelaksana anggaran. Pelaksanaan anggaran dimulai 

pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya. 

 Pengalokasian anggaran di lingkungan UNRI atas anggaran yang bersumber dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) setiap tahunnya 

didasarkan pada Surat Keputusan Rektor UNRI. Acuan yang terbaru yaitu SK Rektor 

Nomor: 243/UN19/KU/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan alokasi 

pengelolaan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Pendapatan Jenis 

PNBP lainnya di lingkungan UNRI. Berdasarkan surat keputusan tersebut, secara umum 

PNBP dibagi dan dialokasikan ke fakultas penghasil PNBP dengan persentase alokasi 

kantor pusat (Rektorat) sebesar 63% dan alokasi fakultas sebesar 37% 

 Sumber dana terbesar umumnya berasal dari pemerintah pusat dan daerah, dana 

sumbangan pembinaan pendidikan, dan dana yang berasal dari usaha mandiri FK UNRI 

masih sedikit berkontribusi sebagai sumber dana FK UNRI. Pada tahapan berikutnya 

diharapkan dana yang bersumber dari mahasiswa dapat diminimalisir melalui upaya 

peningkatkan sumber dana baik yang berasal dari usaha mandiri FK UNRI seperti 

pengembangan laboratorium pelayanan kesehatan dan bentuk usaha mandiri lainnya, 

peningkatan kerjasama baik dengan pemerintah daerah, institusi lain di luar Kementrian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, badan internasional, perusahaan swasta lokal, 

nasional maupun internasional serta peningkatan peraihan sumber dana dari hibah lokal, 

nasional maupun internasional. 

 Dana yang telah diperoleh dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan 

berupa penggunaan untuk dana operasional dan investasi. proporsi penggunaan dana 

terbesar adalah pada penggunaan dana investasi terutama investasi SDM sebesar lebih 

dari 30% tiap tahun. Pada penggunaan dana operasional Proporsi penggunaan dana paling 

besar adalah untuk penyelenggaraan pendidikan tahap akademik. Pendanaan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal penting yang selalu menjadi 

perhatian. 

Realisasi anggaran dan persentase tingkat serapan anggaran Fakultas Kedokteran 

Universitas Riau tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 

 

Tabel 4.2  Realisasi anggaran dan persentase tingkat serapan anggaran Fakultas 

Kedokteran Universitas Riau tahun 2020 

Sasaran 
Strategis IKSS/IKU Output Kegiatan Sub Output 

Kegiatan 

Pagu 
revisi 
akhir 

Realisasi %  

1. Tersedianya 
program studi yang 
berkualitas pada 
seluruh strata 
pendidikan dan 
memenuhi tuntutan 
masyarakat pengguna 
dengan memanfaatkan 
potensi keunikan 
sebagaimana yang 
tertuang dalam PIP 

Persentase 
program studi 
terakreditasi A 

Alat Pendidikan 
pendukung pembelajaran 

Pengadaan alat 
Pendidikan 
pendukung 
pembelajaran 

660.900.000 660.875.912 

99,9% 

Honor Tenaga 
Kependidikan Non PNS 

Pembayaran 
honor Tenaga 
Kependidikan 
Non PNS 

163.550.000      163.405.000 

99,9% 

Mebeuler pendukung 
pembelajaran 

Pengadaan 
mebeuler 
pendukung 
pembelajaran 

169.500.000 168.723.500 

99,5% 

Peralatan pendukung 
pembelajaran 

Pengadaan 
mebeuler 
pendukung 
pembelajaran  

        
520.700.000  

491.602.078 

94,4% 

Renovasi Gedung dan 
bangunan pendukung 
pembelajaran 

 Renovasi ruang 
KJF Forensik 

        
184.000.000  

182.273.000 

99,1% 

Renovasi Gedung dan 
bangunan pendukung 
pembelajaran 

Renovasi 
laboratorium 
penelitian 
terpadu 

        
218.880.000  

209.300.898 

95,6% 

Renovasi Gedung dan 
bangunan pendukung 
pembelajaran 

 Renovasi lobi              
214.360.000  

209.189.933 

97,6% 

Kegiatan perkuliahan Proses belajar 
mengajar 

        
3.503.200.00

0  

3.415.101.37
9 

97,5% 

Pengembangan 
kurikulum,akreditasi dan 
mutu akademik 

Pengembangan 
kurikulum,akred
itasi dan mutu 
akademik 

          
129.700.000  

113.816.000 

87,8% 

Buku Pustaka Pengadaan buku 
pustaka dan 
jurnal 
pendukung 
pendidikan 

        
129.214.000  

124.924.000 

96,7% 

Operasional perkantoran Penyelenggaraa
n operasional 
perkantoran 

        
1.433.660.00

0  

1.496.325.79
9 104,4

% 

Biaya 
Pendidikan/pelatihan/stud
i lanjut 

Seminar/pelatih
an/workshop 
pengembangan 
mutu SDM 
Tenaga 
Kependidikan 

          
22.900.000  

16.756.200 

73,2% 

Pemeliharaan sarana dan 
prasarana perkantoran 

Pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 
perkantoran 

        
518.839.000  

507.088.559 

97,7% 

Layanan pembelajaran 
(BOPTN) 

Bahan habis 
pakai praktikum 

        
88.037.000  

87.215.502 
99,1% 



 

Layanan perkantoran 
(BOPTN) 

Pembayaran 
honorarium 
pegawai non 
PNS 

        
1.962.600.00

0  

1.960.860.00
0 

99,9% 

Jumlah 
publikasi 
Internasional/Ju
mlah publikasi 
nasional/Jumlah 
HKI yang 
didaftrakan 

Penelitian Penelitian         
525.000.000  

525.000.000 
100% 

Pengabdian kepada 
masyarakat 

Pelaksanaan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

          
225.000.000  

210.300.000 

93,5% 

Seminar dan publikasi Seminar dan 
publikasi 
penelitian 

    30.000.000  18.606.723 

62% 

HKI Pendaftaran 
HKI 

4.000.000 0 
0% 

Jumlah 
prototipe 
industri 

     

Jumlah jurnal 
Bereputasi 
Terindeks 
Nasional 

Jurnal nasional Penerbitan 
jurnal 

             
31.000.000  

25.500.000 

82,3% 

 

Penanganan 
Corona 
Virus 
Disease 
2019 
(COVID-19) 

Penanganan COVID-19 Pembelian 
APD, 
multivitamin 
dan peralatan 
lab 

680.000.000 179.250.000 

26,4% 

2. Terciptanya tata 
kelola berbasis Good 
University 
Governance untuk 
mencapai 
Universitas Riau 
yang bermartabat 

Persentase 
dosen 
berkualifikasi 
S3 

Studi lanjut dosen Bantuan studi 
lanjut dosen  

140.000.000  140.000.000 

100% 

1.Persentase 
dosen dengan 
jabatan lektor 
kepala 

2. Jumlah dosen 
dengan jabatan 
guru besar 

Pelatihan/seminar untuk 
dosen 

Seminar/pelatih
an/workshop 
pemgembangan 
mutu SDM 
Tenaga 
Pendidik    

110.200.000 

 

108.574.395 

98,5% 

3. Terciptanya 
minat, bakat, dan 
kemampuan 
mahasiswa berbasis 
pengembangan 
IPTEKSOR 

Persentase 
lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

Ujian Kompetensi Dokter Registrasi Ujian 
Kompetensi 
Dokter 

84.600.000 84.600.000 100% 

Jumah 
mahasiswa 
yang 
berwirausaha 

     

Jumlah 
mahasiwa 
berprestasi 

Keikutsertaan mahasiswa 
dalam kompetisi/lomba 

Kompetisi/lomb
a mahasiswa 

23.500.000 14.462.610 
61,5% 

Laporan kegiatan 
mahasiswa 

Laporan 
kegiatan 
mahasiswa 

          
48.877.000  

44.604.800 

91,3% 

4. Tersedianya 
Perencanaan, 
kerjasama dan 
sistem informasi 
yang unggul  

Rangking PT 
Nasional 

Pelaksanaan kegiatan 
dalam rangka Tridharma 
PT 

Penyusunan 
dokumen/lapora
n system 
tatakelola 
kelembagaan 

          
37.200.000  

11.328.600 

30,5% 

Langganan daya dan jasa Langganan 
Daya dan Jasa 

        
329.700.000  

307.647.220 
93,3% 
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kepada 
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225.000.000  

210.300.000 

93,5% 

Seminar dan publikasi Seminar dan 
publikasi 
penelitian 

    30.000.000  18.606.723 

62% 

HKI Pendaftaran 
HKI 

4.000.000 0 
0% 

Jumlah 
prototipe 
industri 

     

Jumlah jurnal 
Bereputasi 
Terindeks 
Nasional 

Jurnal nasional Penerbitan 
jurnal 

             
31.000.000  

25.500.000 

82,3% 

 

Penanganan 
Corona 
Virus 
Disease 
2019 
(COVID-19) 

Penanganan COVID-19 Pembelian 
APD, 
multivitamin 
dan peralatan 
lab 

680.000.000 179.250.000 

26,4% 

2. Terciptanya tata 
kelola berbasis Good 
University 
Governance untuk 
mencapai 
Universitas Riau 
yang bermartabat 

Persentase 
dosen 
berkualifikasi 
S3 

Studi lanjut dosen Bantuan studi 
lanjut dosen  

140.000.000  140.000.000 

100% 

1.Persentase 
dosen dengan 
jabatan lektor 
kepala 

2. Jumlah dosen 
dengan jabatan 
guru besar 

Pelatihan/seminar untuk 
dosen 

Seminar/pelatih
an/workshop 
pemgembangan 
mutu SDM 
Tenaga 
Pendidik    

110.200.000 

 

108.574.395 

98,5% 

3. Terciptanya 
minat, bakat, dan 
kemampuan 
mahasiswa berbasis 
pengembangan 
IPTEKSOR 

Persentase 
lulusan 
bersertifikat 
kompetensi dan 
profesi 

Ujian Kompetensi Dokter Registrasi Ujian 
Kompetensi 
Dokter 

84.600.000 84.600.000 100% 

Jumah 
mahasiswa 
yang 
berwirausaha 

     

Jumlah 
mahasiwa 
berprestasi 

Keikutsertaan mahasiswa 
dalam kompetisi/lomba 

Kompetisi/lomb
a mahasiswa 

23.500.000 14.462.610 
61,5% 

Laporan kegiatan 
mahasiswa 

Laporan 
kegiatan 
mahasiswa 

          
48.877.000  

44.604.800 

91,3% 

4. Tersedianya 
Perencanaan, 
kerjasama dan 
sistem informasi 
yang unggul  

Rangking PT 
Nasional 

Pelaksanaan kegiatan 
dalam rangka Tridharma 
PT 

Penyusunan 
dokumen/lapora
n system 
tatakelola 
kelembagaan 

          
37.200.000  

11.328.600 

30,5% 

Langganan daya dan jasa Langganan 
Daya dan Jasa 

        
329.700.000  

307.647.220 
93,3% 

 

Jumlah Produk 
Inovasi 

     

 

Berdasarkan realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja utama, selanjutnya  

direkapitulasi berdasarkan sasaran strategis (Tabel 4.3).



 

Tabel 4.3 Serapan Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Strategis 

REALISASI 

RM (Rp) BOPTN (Rp) PNBP (Rp) TOTAL (RP) % 
Serapan 

1. Tersedianya program 
studi yang berkualitas 
pada seluruh strata 
pendidikan dan memenuhi 
tuntutan masyarakat 
pengguna dengan 
memanfaatkan potensi 
keunikan sebagaimana 
yang tertuang dalam PIP 

  
2.048.075.502 

           

8.718.038.981 

 

10.766.114.483 

 
95,8% 

2. Terciptanya tata kelola 
berbasis Good University 
Governance untuk 
mencapai Universitas 
Riau yang bermartabat 

   
248.574.395 

 

248.574.395 

 
2,2% 

3. Terciptanya minat, 
bakat, dan kemampuan 
mahasiswa berbasis 
pengembangan 
IPTEKSOR 

  
44.604.800 

 

99.062.610 

 

143.667.410 

 
1,3% 

4. Tersedianya 
Perencanaan, kerjasama 
dan sistem informasi yang 
unggul  

    
318.975.820 

 

318.975.820 

 
2,8% 

  

  

 

2.092.680.302 

 

 

9.384.651.806 

 

11.239.245.306 92,21% 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kedokteran  Universitas Riau 2021 - 2025 ini 

akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) masing-masing program studi, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik 

dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu 

realisasinya. 

 Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Riau 

2021-2025 ini, semua kegiatan Fakultas Kedokteran Universitas Riau dalam periode tersebut 

diharapkan akan mengacu pada Renstra ini. Setiap awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih 

lanjut dalam suatu Rencana Kinerja dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan 

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Fakultas Kedokteran  

Universitas Riau.  
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