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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

l !YIILIK PEHPUST lVC .<'Ill..,. 
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Pendidikan tenga kesehatan sebagai bagian integral aari 

pembangunan kesehatan secara Jlasional merupakan salalt satu elemen 

pt!rtting dalam mewujudkan Indonesia S<!ha t 2010. Pendi,lika n tenaga 

kesehatan bertujuan menghasilkan tenaga kesehata n yang professional 

dalam jumlah dan jCiliS yang sesuai den gan kci>ut-u.han pelayanan 

kesehahm untuk m;,ncap<li lndonc:>ia Sehat 2010. Tujuan !ni merupakan 

bagian dari strategi untuk pcningkatan kesejahteraan masyarakal 

Indon esia. yang meru pakan tanggung jawab pcmerintah untuk direalisir 

deng.m p"ndckatan vang sistematis. 

Untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 telah ditetapkan misi 

dan strategi yang rneli puti, pembangunan nasional berwawasan 

kes~hatan yang dilandasi pandangan baru dan paradigma sehat, 

profesionalisme. jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) 

dan desentralisasi. [ndonesia Sehat 2010 adalah sasaran yang benJimensi 

strategis, dcn~dn aJ <>nya pell\:apaiatl tujual\ itu, •nak.--. pcrubalt<ln tit •gkat 

kesejahteraan masyarakat dapa t t .. rwujud ses uui dengan strategi j.mgka 

panjang pembangunan man usia atau sumber daya manusia. 
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Strategi tersebut sangat relevan dengan perkemba.ngan yang terjadi 

karena merupakan bagian dari strategi pen.ingkata.n mutu SUmber daya 

manusia Indonesia seca.ra menyeluruh. Peningkata.n manusia yang 

memiliki l<esehatan adalah sesuai dengan tujuan peningkatan 

kesejahter<lall masyarakal Oleh karenany, segala sumber daya yng 

tersedia dalam kontek mewujudkan tuju.an Indonesia Sehat 2010, 

di.Jakukan melalui b<;rbagai hal yang relevan. Salah satunya adalah 

dtmgan peningkatan mutu institusi pendidikan akademi keperawatan. 

Kaitannya dengan ins litusi pendidikan tenaga keehatan 

ntempunyai peranan yang strategi d.1lam menyiapkan dan mendidik 

tenaga l<esehata.n yang bermutu. Melalui institusi pendidikan akademi 

keperawatan. diharapkan akan memudahkan akan melaltirkan sumber 

daya manusia yang memiliki kema.mpu.an dan komp~tensi untuk 

mendukung terciptanya masyarakat yang sehata menuju Indonesia Sehat 

2010 . 

5.!suai dengan tugas dan fungsinya pendidikan tenaga kesehatan 

mempunyai misL antara lain meningkatkan mutu lulusan serta 

kemandirian institusi diknakcs dalam melaksana.ka n pendidika.n tenaga 

k~sehatau, dart yang terpenting adalah menigkatkan rnutu rnanajemen 

i.nstitusi pendidikan akademi keperawata.n mela.Jui strateg:i manajemen 

yang cft>kti f dan efisit'n . 



Sebagai institusi pe1tdidikan tinggi (Perguruan Tinggi), institusi 

pendidikan a.kademi keperawatan mengacu kepada Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahwt 1999 . Oalam peraturan pemerintah ini 

dinyatal<a.n bahwa tujuan pendidikan adalah menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan 

atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi serta berorientasi 

Pendidikan ymtg berorientasi pada ilmu penget-dhuan dan 

teknologi bermaksna pada Pendidikan Keperawatan dan sdalu mengikuti 

perkembangm pengetahuan t<!knologi. Khususnya dengan yang 

berkaitan dengan bidru\g kesehatan drut keperawatan. 

lnstitusi Pendjdikan Akademi Keperawatan Swasta merupakan 

perguruan tinggi yang mcny•~lenggarakm Pendidikro> l'rofesional 

Formula Keperawat-dn, diharapkan dapat mcngembmt tugas diantaranya 

menyelenggarakan pendidikan y<mg b€rmutu bagi warga Negara. Hal ini 

mcngharuskan Institusi )enjang Pendidikan Tinggi l<cperawatan dibawah 

naungan Pusat Pcndidikan Tenaga Kesehatan harus m~mbcrikaJ\ layanan 

pendidikan dan kemudahan serto menjalin t"rseleng)~aranya pendidika.n 

keperawatan yang b€rmutu bagai setiap waxga Negara . Untuk itu jenjang 
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penclidikan tinggi diknakes diharapkan bisa menjalankan peran dan 

£ungsinya menyediakan swnber daya manusia yang professional. 

• Pendidikan keperawatan merupakan bagian dari pendidikan 

kesehatan dimana polanya harus dikembangkan sesuai dengan ilmu dan 

l<aidah yang d ilandaskan akademik dan keprofesian. l-la1 ini sesuai 

den gan kurikulum keperawatan, pendidikan keperawatan berkembang 

sejalan dengan pendidikan ked okteran mengingat ilmu dasar ilmu 

kesehatan bahagian dari ilmu l<esehatan dari ilmu l<edokteran, orientasi 

pendidikan keperawatan d ilakukan untuk meningl<a tkan mutu tenaga 

keperawatan nwlalui jenjang penc.lidikan da n akademik dan profesi. 

PerKembangan pendidikan keperawatan mulai tahun 1983 dengan 

dibenalti.nya system pendidikan melalui pendidikan ke jenjang tinggi 

sebagai syarat pendidikan professional (O.Hl Keperawata•l), namun 

jenjang pcmUdikan tinggi masih dijumpal berbagai permasalahan 

khususnya dalam bidang keperawatanmJ diantranya : Pertmun: Sistem 

. • 
Pendidikau Keperawatan yang berkembang cendenmg ~~rsifat kejuruan 

atau kedmasan yang hanya mengutamakan pemenuhan keutuhan 

program serta pengembangan tidak didasarkan pada pemahaman arti 

ddn profci k..-perawatan scbagai mana bentuk pelayanan professional 

yang didasari oleh !lmu Pengetahuan dan Tel<nologi: Kedua. Kualitas 

tenaga edukatiJ sebagian besar setaraf dengan peserta didiknya sehingga 
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belum mapu menjabarkan kurikulum yang ada :Ketiga: masih kurangnya 

minat untuk mendapatkan informasi oleh karena ketidak mauan, 

ketidaktahuan dan ketidak mampuan dalam menghadapi perkembaogan 

ilmu pengetahuan dan teknologL 

Pengembangan system perguruan tinggi berperan dalam 

meningkatkan pelayanan keperawatan professional, teknologi 

kepera watan serta pem binaan keprofesian. Oisarnping itu, masih ada 

masalah-masala.h lain seperti jumla.h peserta didik dan tenaga edukatif 

tidak St!imbang, ma~ih sedikitnya spesia lisasi bidang mata kuliah, 

termasuk sarana dan prasarana masih kuralflg memadai. Berbagai usaha 

yang dilakukan dalam membenahi sisi pendidil<an keperawatan 

dilakukan agar tidak terjad i kesenjangan yang riel antara jum.la.h lulusan 

D.lll Keperawatan dalam pencapaian profesionalisrne perawat. 

Pendidikan kcperawatan sebagai wadah untuk menciptkan 

professional perawat yang berkemba11 g sejak dudlu sampaJ kini belum 

mt!mbentuk gambaran ideaJ tentang kepemwatan, kondisi demikian 

dapat dila ksanakan dengan menetapkan dan menerapl<an stan dar 

akreditasi pendidikan, Kudkulum yang tepat dengan menempatkan 

program akadernik dan profcsi, pcnataan p~ngclolaan institusi 

pendidikan dengan jalan pengendalian mutu Akademi Keperawatan 

melalui penyempurnaan kurikulum mcmberikan kescrnpatan mengikuti 
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pendidikan professional. penyelenggaraan professional yang bersifat 

umum dan khusus. pcnyelenggaraan pendidikan post grauate, 

penyeleoggaraan pendidil<an keperawa:tan berl<elanjutan sebagai 

antisipasi pengembangan iptek keperawatan dan tuntutan masyaakat. 

Pada proses transportasi pendidikan kperawatan mampu merubah 

peserta didik mencapai profesional perawat. Pembenahan pendidikan 

keperawatan dapat diselcnggarakan dan op timalisasi peran sertd Tri 

Dharma Perguruan TiJlggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian 

pada rnasyarakat sehingga rnutu pendidikan keperawatan dapat 

diharapkan sebaglai pen didikan professional. 

Penyelenggaraan institusi pendidikan keperawatan dapat d icapai 

dengan baik, bi\a pemberdayaan sumberdaya manusia yang ada dapat 

dimanfaatkan dengan tepat salah satu aspe~ sis.tem rnenejenten 

pendidikan menentukan berhasil dalam pencapaiarl tujuan-tujuan atau 

program pendidil<an di institusi. Sistem menejemen institusi bervariasi 

sesuai dengan visi ntisi dan tujuan institusi tersebut. Unh•k itu pimpinan 

institusi diharapkan mempunyai system menejemen dan strategi 

me(lejemcn peningkatan mutu. Sehingga tujuan institusi dapat dicapai 

secara optimal. Hal yang paling utama dimiliki oleh seeorang pimpiuan 

institusi menetapkan tuju.an dan sasarannya yang berori.entasi kemasa 

depan. 
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Dengan menggunakan system dan strategi yang mampu 

mempengaruhi bahwahan agar mau dengan sukarela melakukan tugas-

tugasnya sesuai dengan ilmu dan tugasnya masing-masing. Untuk itu 

pitnpinan institusi harus mampu rnenanamkan masa ketedkatan terbadap 

bawahannya secara moral dan ingin mengembangkan kemampuan dalam 

pencapaian institusi dan pimpinan institusi harus mampu memberikan 

jer~is kegiatan yang harus diemlxm para staf dan dosen-dosen untuk 

mencapai tujuan institusi. Hal lni memerlukan suatu prOS€S dalam 

pcngelolaan dalam system rn<!nejemen )'ang strategi menejemE>n mutu 

disu4tu institusi. Begiht juga parameter mutu pertdidikan baik dilihat 

dari segi input, pfoses maupun out put selalu berubah dari waktu 

kewaktu oleh sebab itu pendidikan tenaga kesehatan secara terus 

menerus perlu ditingkatkan mtutu melalui system menejemen yang 

mengarab pada perubahan kepada peningkatan mutu pendidikan agar 

mampu mempersiapkan tenaga keperawatan yang memiliki keunggulan 

yang kompetitif dan menjawab dan memeca1tkan tantangan masa depan 

bangsa dl era global ini. 

Pemaparan tcntatl~ pcningl<atan mtuh• pendidikan diatas 

merupakan pola idt'al dari ment!jemen pada pendidikan lin~gi namun 

dari berbagai peng<1laman dan pengelolaan d.ilakukan di Akademi-

7 



• 

• 

• • 
.. 

Akademi Keperawatan, khususnya di Akademi Keperawatan RS Haji 

Medan, kondisi ideal betum dapat tercapai 

Akademi Keperawatan RS Haji Medan sampai saat ini memiliki 43 

orang dosen terdiri dari 1A orang do~n tetap dan 19 orang dosen tidak 

tetap. Dari jumlah 24 orang dosen tersebut, yang berpendidikan 52 

sebanyak 4 orang. 51 sebanyak 14 orang d an selebihnya yaitu 6 orang 

berpendidikan 0.111. Seluruh dosen tersebut telah memiliki kualifikasi 

mengajar Akata 111 dan [V. jumlah dosen ini dianggap mamadai untuk 

melaksanakan proses pembelajacan di kelas, namun demikian usaha 
' 

untuk meningkatkan jumlah dosen ini secara terus-menerus dilakukan, 

dan pada saat yang bersamaan kualifikasi dosen juga melljadi perhatian 

agar proses peningkatan mutu berjalan dengan baik. 

UniD.k dapat meningkatkan mutu di Akademi RS. Haji Medan, 

diperlukan strategi menejemen pcningkatan mutu yang sesuai dengan 

penyelenggaraa.rl pendidikan tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, 

lcmbaga ini berada dibawah binaan Dinas Kesehatan Provisinsi Sumatera 

Utara Sub Dinas Ketenagaan. 

Strategi mencjemen mutu itu sendiri akan menyenruh seluruh 

aspek keperawatan di Akademi Keperawatan RS. Haji Medan mclalui 

perencanaan-perencanaan yang strategis dalarn cangka peningkatan mu.tu 

scba.gai perencanaan jangki\ panjang berdasark.an visi misi dan prinsip 
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perguruan tinggi yang berodentasi pada kebutuhan masyarakat baik 

masa kini dan masa d atang . 

~· Identifikasi Masalah 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di institusi pendidikan 

akadetni keperawatan. merupakao upaya yang bcrsifat fungsional dalam 

manejemen pendidikan. Peningkatan mtutu menajemen pendidikan 

dilakukan agar proses peneyelenggaraan lembaga peodidikan tinggi 

berlangsung scsuai dengan proses dan prose<lur baku yang dituntut oleh 

kinerja lembaga pen,tidikan. 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan 

layanan kepada pelangga nnya. maka instituSi pemiidikan akademi 

keperawatan. menjadikan mutu sebagai proses ~hingg<\ juga akan 

menghasilkan produk yang bermutu. Lembaga pendidikan tinggi dalam 

hal ini, hanJS mengaL-u kepada mutu dan menjadikan mutu sebaga.i 

orienta!>i dasar penyelenggaraan pendidikan. 

Scjalan d engan hal itu, maka perlu dilakukan telaah untuk 

mengetahui upaya-upaya yattg dilakukan wttuk tnt·ningkatl.wlt mutu 

penyelenggaraan pendidikan. ld<mtifikasi~t1 masalah dal<1m penelitian ini 

adlalt untuk mengetahi : (1) implementasi manajcmen yang diterapkan 

da lam pt:ningkdt'.U> mtutu instuti p.:mlidikan, (2} proses pcningkatan 
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cnenejeman cnutu institusi pendikabn, (3) sec.ara objektif kel<uabrul, 

kel.emahan, kendala dan ancaman, (4) penyusunan rencana-rencana 

institusi berdasarl<an_ v isi dam miSi, prinsip dan hal-hal yang telah dan 

belum dicapai oleh Akade.mi Keperawatan RS. Haji Medan. 

C. Pertanyaan Penel itian 

Pertanyaan penelitian dalam penelitian i.ni adalah " Bagaimana 

melaksanal<an program strategi peningkatan mutu lnstitusi Pend idikan 

Akadcmi Kep~rawatil!l RS. Haji Med an·· . Untuk mengarahkan 

pela.ksanaan penelitian, pertanyaan peneliti.an ini d ifokuskan kepada : 

1. Bagaimana strategi program perencanaan peningkatan m utu lnstitusi 

Pemlidikan Akadenu Keperawatan RS.Haj i Medan. 

2. Bagairnarta 
strategi pelaksanaaan peningkatan mutu institusi 

pendidikan Akademi Keperawatan RS. Haji Medan 

3. Bagai.nlana strateg.i program pengawasan p~ningkatan mutu institusi 

pendidikan Akadem i Keperawatan RS. Haji Medan 

0 . Tujuan Penelitiao 

5<.-cara umwn pcnelitian i.ni bertujuan untul< memperol.eh 

gambaran secara konkrit pelaksru1aan SlTategi peningkatan mutu lnstitusi 

lO 
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· Pendid.ikan Akademi Keperawatan RS. Hajm Medan. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 

1. Strategi perencanaan program peningkatan mulu lnstitusi Pendidikan 

• Akadem.i Keperawatan RS. Haji Medan. 

2. Strategi pelaksanaan program peningkatan mutu Institusi Pendidikan 

Akademi i<eperawatan RS. Haji Medan 

3. Strategi pengawasan prograo\ peningkatan mutu Jnstitusi Pendidikan 

Akadem.i Keperawatan RS. Ha.ji Medan 

E. Manfaat Pe11elilian 

Penditian ini diharapkan bermanfaat baik S<-'Cara teoritis maupun 

praktis. Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah: 

'Hasil penelitian in.i dijadikan bah~m kajian lebih lanjut dalam 

rangka peiak~naan strategi peningkatan mutu lnstitusi Pendidikan 

Akademi Keperawatan RS. Haji Medan. Disamping itu al<an memberi 

•· di~tribusi terhadap perkembangan nmu Pendidikan pada UOlUIYU\Y" dan 

flmu Administrasi penyetenggaraan pendidikan tinggi pendidikan tenaga 

kesehatan. 

Sc<l<u'lgkan umnfaat praktis p~nelitian ini adalah : 

1. Pada Badan Pengembangan d an Pl!mberdayaan Surnber Daya 

Manu~ia Keschatan Pusat Pcndidikan Tenaga Kcschatan Depl<es Rl 
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sebagai bahan informasi dan masukan bagi lnstitusi Pendidikan 

Diploma lU Bidang Kesehatan dalam peningkatan mutu lns titusi 

Pendid ikan di Bidang Kesehatan . 

2. Pada Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Sub Oinas Tenaga 

Kesehatan sebagai bahan perkembangan, pembinaan peningkatan 

n1utu lnstitusi Pendidikan Akademi Keperawatan RS. Haji Medan 

baik ntilik swasta lain, Depkes, Pemda dan ABRl. 

3. Pad a Direktur Akademi Keperawatan RS. Haji Medan bemuasa lslami 

(muslim) khususnya sebagru masuka.n pemikiran dalam peningkatrut 

mitra pendidikan yang dipimpi.nnya melalui manajemen sesuai 

dengan keada;m setempat. 

4. Para Dosen sebagai masukan untuk mempertahankan peningkata.n 

prestasi kerja dengan kegjatan belajar mengajar. 

5. Sebagai Penambalt khasanah IllJ\u Pengetahuan tentang yang diteliti 

khususnya bidang menejemen strategj peningkatan mutu lnstitusi. 


