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Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara 

komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas 

penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan 

program akademiknya yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar 

perguruan tinggi. 

 Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Aceh melaksanakan kegiatan simulasi borang 

akreditasi 3A dan Dokumen di Prodi D-IV Kesehatan Lingkungan yang berlangsung 

pada hari Selasa, 26 Februari 2019 mulai dari jam 09.00 s/d 16.30 WIB. Kegiatan 

simulasi diawali dengan pembukaan oleh Kajur Prodi D-IV Kesling (Bapak Nasrullah), 

selanjutnya kata sambutan dari Kapus Penjaminan Mutu (Bapak Dwi Sudiarto) yang 

memberikan masukan tentang perubahan instrumen akreditasi mengacu kepada 9 

kriteria yang pelaksanaannya dimulai tahun 2019, untuk persiapan akreditasi kedepan 

prodi harus melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta Prodi D-IV Kesling 

diharapkan membuat komitmen bersama untuk pelaksanaan akreditasi, selanjutnya 

masuk ke simulasi yang dijelaskan langsung oleh Kaprodi D-IV Kesling (Ibu Kartini). 

Pada awal penjelasan Kaprodi menyebutkan tim penanggungjawab pengisi borang 

akreditasi 3A dan penanggungjawab dokumen akreditasi serta uraian tugasnya. Target 

pembahasan simulasi borang akreditasi di prodi D-IV Kesling mulai dari standar 1 s/d 



standar 7, namun dalam pelaksanaannya pembahasan hanya sampai standar 3 saja, 

karena mengingat waktu telah selesai dan dijadwalkan untuk pertemuan selanjutnya 

yang merencanakan  pemeriksaan dokumen akreditasi Prodi D-IV kesling. 

 Kaprodi D-IV Kesling menjelaskan target upload borang akreditasi dilaksanakan 

pada Tanggal 20 Maret 2019. Kaprodi mengharapkan bantuan dan dukungan dari 

semua civitas Prodi D-IV Kesling dalam menyukseskan pelaksanaan akreditasi serta 

mendapat nilai terbaik (A). 

Dalam pelaksanaan simulasi borang akreditasi di Prodi D-IV Kesling masih ditemukan 

beberapa kekurang diantaranya: 

A. Standar 1 (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian) 

1. Borang belum menjelaskan uraian dari visi unit pengelola prodi D-IV kesling 

2. Civitas belum mampu menjelaskan tentang visi dan misi prodi 

3. Borang belum menjelaskan upaya tingkat pemahaman civitas akademika (dosen 

dan mahasiswa) serta tenaga kependidikan tentang visi, misi, tujuan dan 

sasaran  Prodi D-IV Kesling. 

B. Standar 2 (Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan 

Mutu) 

1. Borang belum menjelaskan kemampuan kepemimpinan publik kaprodi karena 

kaprodi tidak memiliki kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi 

publik secara nasional. 

2. Borang belum menjelaskan sistem siklus PPEPP dalam pengelolaan 

penjaminan mutu di prodi. 

3. Borang belum menjelaskan mekanisme umpan balik, keberlanjutan pelaksanaan 

dan tindak lanjut terhadap proses pembelajaran. 

4. Borang belum menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara 

prodi untuk menjamin keberlanjutan Prodi D4-Kesling. 

C. Standar 3 (Mahasiswa dan Lulusan) 

1. Borang masih kurang tepat menuliskan data mahasiswa baru regular, 

mahasiswa baru transfer dan total mahasiswa regular pada tabel 3.1.2 

2. Borang masih kurang tepat menuliskan data rata-rata masa studi dan rata-rata 

IPK dari mahasiswa regular bukan transfer untuk prodi D4 Kesling pada tabel 

3.1.2. 
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