
LAPORAN  

PELAKSANAAN WORKSHOP PENGISIAN BORANG AKREDITASI 

DAN PENULISAN LAPORAN EVALUASI DIRI                                                                                  

PADA POLITEKNIK KESEHATAN ACEH 

 

A. LATAR BELAKANG 

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu 

perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri 

diluar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian 

yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan 

tertentu.  

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat 

dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau 

Kelompok Asesor. Keputusan mengenai kelayakan dan mutu didasarkan pada 

penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan 

berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (judgements of informed 

experts). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh 

perguruan tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi dan divalidasi melalui 

kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi. 

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya BAN-PT untuk menilai dan 

menentukan status mutu perguruan tinggi berdasarkan kriteria mutu yang telah 

ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang 

diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi 

perguruan tinggi adalah memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi 

telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu 

memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi 

yang tidak memenuhi kriteria, mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus 

melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi, hasil akreditasi dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan 

alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang 

berkepentingan, mutu perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik 

masukan, proses dan produk atau layanan perguruan tinggi yang diukur dari sejumlah 

standard sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu 

perguruan tinggi. 

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi perguruan tinggi harus dilandasi oleh 

standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga 

memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang 

ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis. 

evaluasi-diri yang telah biasa dilakukan program studi/perguruan tinggi itu dapat 

digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri yang diminta oleh BAN-PT. 

 



Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif 

dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi 

diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi 

dengan format-format terstandar yang ditetapkan BAN-PT. Format terstandar berupa 

Laporan Kinerja Program Studi  (Institutional Performance Report) dan Laporan 

Evaluasi Diri (Self Evaluation Report). Perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus 

menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang 

sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk 

menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran. 

Pelaksanaan Instrumen akreditasi dengan 7 standar telah berakhir yang berlaku 

sebelum tanggal 1 April 2019 untuk Akreditasi Program Studi (APS) dan 1 Oktober 

2018 untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT). Selanjutnya penerapan sistem 

akreditasi baru oleh LAM-PTKes mulai berlaku 1 Januari 2020 yang ditandai dengan 

penggunaan Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan 9 Kriteria dan Sistem 

Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAK) Online Versi 2. 

Sehubungan dengan penerapan sistem akreditasi baru maka untuk memberi dan 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang akreditasi dengan kriteria baru 

dilingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh maka pusat penjaminan mutu melaksanakan 

workshop pengisian borang akreditasi dan penulisan laporan evaluasi diri 

menggunakan instrument baru. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang - Undang No 12 tahun  tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

3. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

4. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi; 

5. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

6. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program studi dan 

Perguruan Tinggi; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

8. Undang - Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

 

 

 

 

 



C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Workshop ini bertujuan untuk mengingkatkan pemahaman peserta tentang 

pengisian borang akreditasi dengan kriteria 9 di Lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Aceh.  

 

2. Tujuan Khusus 

Setelah selesai mengikuti workshop ini peserta mampu : 

a. Meningkatkan pemahaman peserta tentang penyusunan laporan kinerja 

program studi 

b. Meningkatkan pemahaman peserta tentang  penyusunan laporan evaluasi 

diri 

c. Meningkatkan pemahaman peserta tentang dokumen yang diperlukan untuk 

pelaksanaan akreditasi 

 

D. PROSES 

Workshop pengisian borang akreditasi dan penulisan laporan evaluasi diri 

menggunakan instrument baru di Poltekkes Kemenkes Aceh dilaksanakan pada 

Tanggal 21-22 Februari 2020. Kegiatan ini secara resmi di buka langsung oleh 

Wakil Direktur II Poltekkes Kemenkes Aceh Bapak Nasri, S.SiT, M.Pd dan 

dihadiri Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengabmas, Pusat Pengembangan Pendidikan, Kepala Program Studi, 

Koordinator Mutu Jurusan dan Program Studi yang berjumlah 45 peserta.  

Tujuan diadakan workshop ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta 

dalam menyusuan laporan kinerja prodi dan evaluasi diri akreditasi dengan 

instrument baru.  Akreditasi 9 Kriteria. meliputi: Kriteria 1:  Visi, Misi, Tujuan dan 

sasaran, Kriteria 2: Tata pamong, tata kelola dan kerjasama, Kriteria 3: 

Mahasiswa, Kriteria 4: SDM, Kriteria 5: Keuangan sarana dan prasarana, Kriteria 

6: Pendidikan, Kriteria 7: Penelitian, Kriteria 8: Pengabmas dan Kriteria 9: Luaran 

dan capaian; Pendidikan, penelitian, pengabmas. 

Narasumber yg diundang dalam kegiatan ini adalah orang yg terpilih karena 

sesuai dengan kompetensi dan keahlianya di bidang akreditasi yaitu Dr. 

Waryana, SKM, M.Kes dari Poltekkes Yogyakarta yang akan mentransfer ilmu-

ilmunya kepada semua peserta workshop sehingga semua program studi yang 

ada di Poltekkes Kemenkes Aceh terakreditasi dengan sangat memuaskan. 

Adapun materi yang diberikan oleh narasumber adalah: kebijakan akreditasi 9 

kriteria, registrasi akreditasi dengan 9 kriteria, laporan kinerja program studi, dan 

laporan evaluasi diri.  

 

 



Penyusunan  dan pengumpulan dokumen akreditasi 9 kriteria membutuhkan 

koordinasi yang baik antara prodi dan direktorat karena data dan narasi yang 

disusun di borang merupakan perpaduan antara data prodi dan direktorat, 

sejalan dengan pembentukan tim penanggungjawab borang akreditasi yang 

ditetapkan oleh direktur yang juga  terdiri dari gabungan tim prodi dan direktorat 

di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Harapannya dari pihak panitia penyelenggara dari Pusat Penjaminan mutu 

semoga masing-masing peserta yang telah diutus mewakili prodi dapat 

mendesiminasikan materi workshop selama 2 hari Ini ke Prodi masing-masing 

sehingga tercapai apersepsi (kesamaan persepsi) di semua staf. Meskipun tidak 

semua staf bisa dapat diundang namun akreditasi dengan 9 Kriteria melalui 

penguatan SPMI merupakan tanggung jawab semua civitas Akademika 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

E. MATERI UMUM 

1. Kebijakan dan Registrasi Akreditasi 9 Kriteria 

2. Laporan Kinerja Program Studi 

3. Laporan Evaluasi Diri 

4. Dokumen Pendukung Akreditasi 9 Kriteria 

 

F. NARA SUMBER 

Narasumber workshop berasal dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yakni Dr. 

Waryana, SKM, M.Kes 

 

G. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

Seluruh Kegiatan Workshop ini telah dilaksanakan pada hari Jumat s/d Sabtu pada 

Tanggal 21- 22 Februari 2020 diruang Rapat Geurute Lantai II Poltekkes Kemenkes 

Aceh, (Jadwal Tentatif Terlampir). 

 

H. PENUTUP 

Demikian Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dan 

akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak 

sehingga workshop dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua 

pihak untuk mempersiapkan penyusunan borang akreditasi dengan 9 kriteria. 

 

Aceh Besar, 22 Februari 2020 

Ketua Panitia 

 

Dwi Sudiarto, S.ST, M.Kes 

NIP. 196810191993031001 
 



KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN BORANG AKREDITASI DAN LAPORAN 
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