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A. LATAR BELAKANG  

Poltekkes Kemenkes Aceh  secara konsisten berupaya melaksanakan perbaikan 

berbagai aspek yang terkait dengan mutu dan kapasitas penyelenggaraan 

program Tridharma Perguruan Tinggi. Guna memperbaiki proses 

penyelenggaraan tridharma secara berkelanjutan, Poltekkes Kemenkes Aceh 

terus mengembangkan dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu. Pusat 

Penjaminan Mutu mendorong setiap program studi untuk meningkatkan 

kualitasnya sehingga memperoleh pengakuan publik (public recognition) dalam 

bentuk pencapaian akreditasi nasional yang dilakukan oleh LAMPTKes.  

Dalam tataran teknis, program studi sering dihadapkan permasalahan dalam 

penyusunan dokumen usulan akreditasi yang meliputi penyusunan evaluasi diri 

dan pengisian borang prodi sehingga prodi tidak dapat mencapai nilai status 

akreditasi yang terbaik. Hal tersebut terjadi karena banyak aspek yang 

seharusnya dilaporkan dalam dokumen akreditasi ternyata tidak diekspresikan 

dalam laporan tersebut. Faktor-faktor penyebab hal tersebut antara lain karena 

kurangnya kemampuan penggalian data, pemahaman terhadap pedoman, 

kurangnya keterlibatan semua komponen, kurangnya komitmen beberapa 

komponen, dan pengalaman. Oleh sebab itu diperlukan kegiatan pendampingan 

prodi dalam penyusunan dokumen usulan akreditasi serta dokumen 

pendukungnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusat Penjaminan Mutu 

dalam upaya peningkatan akreditasi program studi adalah konsistensi dalam 

melakukan pendampingan program studi dalam bentuk Pelatihan, Sosialisasi 

dan Pendampingan Akreditasi Program Studi di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Harapan kegiatan pendampingan akreditasi di Program Studi D-III Keperawatan 

Tapaktuan agar memiliki pemahaman yang sama sehingga program 

pendampingan akreditasi dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. 

 

 

B. NAMA KEGIATAN 



Pendampingan Akreditasi Prodi D-III Keperawatan Tapaktuan di Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Aceh Tahun 2019.  

 

C. TUJUAN PENDAMPINGAN AKREDITASI 

1. Agar memperoleh hasil nilai akreditasi yang optimal sesuai dengan kondisi rii 

di Program Studi D-III Keperawatan Tapaktuan 

2. Memberikan arahan dalam proses analisis data dan pengisian borang yang 

dituangkan dalam dokumen usulan akreditasi baik dalam bentuk laporan 

evaluasi diri, maupun borang Prodi D-III keperawatan Tapaktuan.  

3. Menjamin pelaksanaan pendampingan pengusulan borang akreditasi dan 

simulasi visitasi akreditasi Program Studi D-III Keperawatan Tapaktuan 

sesuai kebijakan dan standar yang telah ditentukan. 

 

D. TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU YANG MELAKSANAKAN PEMBINAAN 

AKREDITASI DI PRODI D-III KEPERAWATAN TAPAKTUAN: 

1. Dwi Sudiarto, S.ST, M.Kes 

2. Farida Hanum, S.Si, M.Si 

3. Julianti Jauhari, SKM 

 

E. PESERTA 

Peserta dalam kegiatan Pendampingan Akreditasi Prodi D-III Keperawatan 

Tapaktuan adalah Kaprodi, Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Staf Pusat 

Penjaminan Mutu dan seluruh pegawai Prodi D-III Keperawatan Tapaktuan. 

 

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

Kegiatan pendampingan akreditasi telah dilaksanakan pada hari senin s/d kamis 

tanggal 11 s/d 14 Maret 2019 di Prodi D-III Keperawatan Tapaktuan Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

 

G.  PELAKSANAAN 

Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh menggelar kegiatan  

pendampingan akreditasi ke program studi D-III Keperawatan Tapaktuan yang 

dihadiri Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kaprodi D-III Keperawatan Tapaktuan, 

Staf Penjaminan Mutu dan seluruh pegawai Prodi D-III Keperawatan Tapaktuan. 



Pertemuan dibuka oleh Kaprodi D-III Keperawatan Tapaktuan yang  

sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan 

memberikan sosialisasi dan agenda pendampingan khususnya bagi prodi yang 

harus segera melakukan re-akreditasi dan difasilitasi oleh Pusat Penjaminan 

Mutu dalam bentuk pendampingan. Selanjutnya kepala pusat penjaminan mutu 

memberikan sambutan sekaligus pengarahan antara lain mengenai berbagai 

peningkatan terutama semakin membaiknya nilai akreditasi program studi oleh 

LAMPT-Kes sehingga untuk menjaga tren positif ini kapus mengharapkan 

kepada prodi yang akan melakukan re-akreditasi harus betul- betul disiapkan 

secara matang dan memberikan memberikan motivasi agar setiap program studi 

dapat meningkatkan budaya mutu baik mutu pendidikan, penelitian maupun 

pengabdian. Bentuk peningkatan budaya mutu, salah satunya dengan 

peningkatan nilai akreditasi dengan difokuskan pada perbaikan lama lulusan 

mahasiswa dan peningkatan jumlah artikel ilmiah terakreditasi dikti atau 

terindeks internasional. Dokumen borang akreditasi haruslah dijaga kualitasnya, 

kaprodi harus terlibat langsung dalam penyusunan borang akreditasi, dokumen 

yang dibuat harus betul- betul orisinal dan terutama borang akreditasi sebelum 

diinput dipastikan telah mendapatkan review dari pendampingan penjaminan 

mutu.  

Acara pendampingan akreditasi dilaksanakan oleh Kapus Penjaminan Mutu 

(Bapak Dwi Sudiarto) dan Koordinator Divisi Akreditasi yaitu Ibu Faridah Hanum. 

Dalam pemaparanya, beliau menjelaskan tentang kiat- kiat yang harus disiapkan 

dalam persiapan penyusunan borang akreditasi, kekurangan-kekurangan yang 

sering terjadi dalam penulisan borang akreditasi dan hal-hal teknis 

lainnya. Pendampingan akreditasi dibahas dari borang standar 1 s/d 7. Berikut 

ini permasalahan secara garis besar permasalahan yang ditemukan pada 

borang akreditasi Prodi D-III Keperawatan Tapaktuan: 

1. Standar I (Visi, Misi dan Tujuan) 

 Penjelasan penyebaran/sosialisasi visi misi prodi belum lengkap 

 Penjelasan tentang pemahaman visi misi prodi belum lengkap 

2. Standar II (Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan dan Penjaminan 

Mutu) 



 Penjelasan tentang penjaminan mutu belum lengkap (kebijakan mutu, 

manual mutu, standar mutu) 

 Penjelasan tentang audi mutu internal belum lengkap 

 Penjelasan tentang pengukuran kepuasan pelanggan (mahasiswa, 

dosen, alumni, pengguna lulusan) belum lengkap. 

 Penjelasan tentang pengelolaan keluhan pelanggan belum lengkap 

 Penjelasan tentang sistem pengendalian rekaman belum lengkap 

 Penjelasan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen belum lengkap 

 Penjelasan tentang umpan balik proses pendidikan belum lengkap 

 Penjelasan tentang upaya keberlanjutan prodi belum lengkap 

 Penjelasan upaya peningkatan mutu manajemen 

 Penjelasan upaya peningkatan mutu lulusan 

3. Standar III (Kemahasiswaan dan Lulusan) 

 Penjelasan evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna belum 

lengkap 

 Masih kurang benar pengisian tabel tentang alokasi mahasiswa baru 

pertahun 

 Masih kurang benar pengisian tabel penetapan mehasiswa baru per 

tahun ajaran  

4. Standar IV (Sumber Daya Manusia) 

 Penjelasan tentang monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja 

dosen dan tendik masih belum lengkap 

 Penentuan data dosen tetap dan tidak tetap belum benar 

 Penjelasan tentang peningkatan dan rencana pengembangan dosen 

dan tenaga kependidikan belum lengkap 

5. Standar V (Kurikulum) 

 Penjelasan tentang kurikulum inti dan institusi belum lengkap 

 Penjelasan tentang penilaian hasil belajar belum lengkap 

 Penjelasan tentang penyusunan soal belum lengkap 

 Penjelasan tentang monitoring pembelajaran belum lengkap 

 Penjelasan peningkatan suasana akademik belum lengkap 

 

 



6. Standar VI (Pembiayaan, Sarpras dan Informasi) 

 Penjelasan pengelolaan, penerimaan dan penggunaan dana belum 

lengkap 

 Penjelasan prasarana (denah ruangan, ruang dosen, BMN dan bukti 

kepemilikan, gedung dan asset lainnya) 

 Penjelasan sistem informasi belum lengkap 

7. Standar VII (Penelitian, Pengabmas dan Kerjasama) 

 Penjelasan penelitian, pengabmas dan kerjasama masih belum 

lengkap. 

Setelah dilakukan simulasi akreditasi di prodi D-III Keperawatan Tapaktuan, 

maka indikator dan bobot penilaian borang akreditasi adalah : 304,24 

 

H. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Proses persiapan akreditasi di D-III Keperawatan Tapaktuan masih belum 

maksimal, dimana pengisian borang belum jelas menjawab seluruh 

komponen pertanyaan dan dokumen dukung akreditasi juga belum lengkap. 

 

2. Saran 

a. Prodi D-III Keperawatan Tapaktuan diharapkan segera melakukan revisi 

sesuai dengan masukan Tim Pendampingan dari Pusat Penjaminan Mutu 

Poltekkes Aceh. 

b. Prodi D-III Keperawatan Tapaktuan harus mempersiapkan dokumen 

pendukung yang tersusun dengan rapi , berlabel dan lengkap. 

c. Prodi D-III Keperawatan Tapaktuan harus melakukan persiapan 

kedatangan assesmen lapangan Tim Akreditasi. 

d. Menyiapkan sarana, prasarana, dan SDM Prodi dalam mendukung 

penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi yang memenuhi 

kelayakan. 

 

 

 



e. Menyiapkan dokumen terkait jaminan akses dan fungsi sistem 

manajemen serta teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan 

penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional dan 

pengembangan prodi. 

 

 

Aceh Besar, 16 Maret 2019 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

 

 

DWI SUDIARTO, S.ST, M.Kes 

NIP. 196810191993031001 
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