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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Dalam rangka menumbuhkan budaya mutu pendidikan tinggi kesehatan dan sebagai 

implementasi sistem akreditasi LAM-PTKes untuk program studi kesehatan ditengah 

pandemi Covid-19, dengan ini LAM-PTKes melaksanakan Kegiatan Workshop Online 

Klinik Akreditasi untuk membahas dan melatih tentang pengisian Instrumen Akreditasi 

Program Studi Kesehatan 9 Kriteria dan penggunaan Sistem Sistem Manajemen Akreditasi 

Online (SIMAk online) Versi 2 (baru) secara daring. 

Adapun kegiatan ini bertujuan : 

1. Memiliki persepsi yang sama tentang penilaian akreditasi prodi kesehatan terbaru 

dengan sembilan kriteria.  

2. Memiliki pemahaman tentang pengisian dokumen kinerja prodi kesehatan dengan 

sembilan kriteria.  

3. Memiliki pemahaman tetang tentang pengisian laporan evaluasi diri prodi kesehatan 

dengan sembilan kriteria.  

4. Terampil dalam mengisian mengisi dokumen kinerja dan evaluasi diri prodi 

kesehatan sembilan kriteria. 

5. Mengetahui Sistem Manajemen Akreditasi Online(SIMAk online) versi 2 (baru) 

yang akan digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Adapun kriteria akreditasi program studi kesehatan lamptkes 9 kriteria sebagai berikut : 

 Kriteria 1 : Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 

 Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

 Kriteria 3 : Mahasiswa 

 Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia 

 Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

 Kriteria 6 : Pendidikan 

 Kriteria 7 : Penelitian 

 Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Kriteria 9 : Luaran dan Capaian 

Instrumen program studi kesehatan menggunakan sembilan kriteria dengan penilaian lebih 

ditekankan pada pembobotan kriteria hasil dan capaian tridharma serta bukti. 

Adapun dimensi penilaian akreditasi program studi kesehatan lamptkes diantaranya : 

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola 

 Integritas visi dan misi 

 Kepemimpinan 

 Sistem manajemen SDM 

 Tata pamong 

 Kemitraan strategis 

 Sistem penjaminan mutu internal

2. Mutu input 

 SDM ( dosen dan tenaga 

kependidikan) 

 Mahasiswa 

 Kurikulum 

 Sarana dan prasarana 

 Keuangan

3. Mutu proses 

 Proses pembelajaran 

 Penelitian 

 Pengabdian masyarakat 

 Suasana akademik

4. Mutu dan produkvitas luaran dan capaian 

 Kualitas lulusan 

 Produk ilmiah dan inovasi 

 Kemanfaatan bagi masyarakat



 

 

 

BAB III 

KESIMPULAN 

 

 

Adapun titik berat penilaian akreditasi program studi kesehatan 9 kriteria sebagai berikut : 

 Kriteria 1 : Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 

1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi keilmuan program studi, 

visi, misi, tujuan, dan sasaran unit pengelola program studi (UPPS) dan institusi. 

2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi dalam pengembangan program studi.  

 Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 

1. Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen 

sumber daya UPPS melalui aspek kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggungjawab dan adil. 

2. Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat 

program studi 

3. Terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis. 

 Kriteria 3 : Mahasiswa 

1. Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang 

adil dan objektif. 

2. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dalam menunjang pelaksanaan 

pembelajaran yang efektif. 

3. Keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat dan bakat. 

4. Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran 

yang efektif.  

 Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia 

1. Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumberdaya manusia ( dosen dan 

tenaga kependidikan). 

2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan 

pemutusan hubungan kerja. 

3. Terdapat mekanisme survei kepuasan, hasil dan umpan balik dari dosen dan 

tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM 

 



 

 

 

 Kriteria 5 : Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

1. Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas serta keberlanjutan 

pembiayaan untukmenunjang penyelenggaraan tridarma. 

2. Ketersedian sarana dan prasarana. 

 Kriteria 6 : Pendidikan 

1. Kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, proses pembelajaransistem 

penilaian dan sistem penjaminan mutu. 

2. Integrasi kegiatan pengabidan masyarakat dan penelitian dalam proses 

pembelajaran. 

 Kriteria 7 : Penelitian 

1. Arah pengembangan dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan 

penelitian yang bermutu. 

2. Keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program 

studi. 

3. Intensias kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

penelitian. 

 Kriteria 8 : Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Arah pengembangan dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan 

pengabdian masyarakat yang bermutu. 

2. Intensitas, kesesuaian dan keunggulan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. 

 Kriteria 9 : Luaran dan Capaian 

1. Produktivitas program pendidikan. 

2. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan. 

3. Penelusuran lulusan, umpan balik, dan persepsi publik terhadap kompetensi 

lulusan. 

4. Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah HKI dan 

kebermanfaatan hasil penelitian. 
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