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KATA PENGANTAR 
Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di Indonesia. Setiap perguruan tinggi pada 

waktu itu harus melaksanakan secara mandiri upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang 
diselenggarakannya, karena pada tahun 2003 tersebut UU Sisdiknas mulai memperkenalkan otonomi perguruan 
tinggi atau kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU 
Sisdiknas). Dalam kerangka otonomi perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan buku 
Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang bertujuan memberi inspirasi tentang pelaksanaan penjaminan 
mutu di masing-masing 
perguruan tinggi.  

Pada tahun 2007, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada waktu itu membentuk sebuah komisi di 
bawah koordinasi Dewan Pendidikan Tinggi dengan tugas merancang kembali (redesign) penjaminan mutu 
pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem. Alhasil, pada bulan Agustus 2008 selesai disusun penjaminan mutu 
pendidikan tinggi dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (masih 
digunakan istilah ‘perguruan tinggi’). Sistem ini mengintegrasikan antara penjaminan mutu yang diselenggarakan 
oleh masing-masing Perguruan Tinggi yang disebut penjaminan mutu internal, dengan penjaminan mutu eksternal 
yang dilakukan melalui akreditasi, berdasarkan satu basis data dan informasi yang dikelola dalam pangkalan data 
perguruan tinggi (masih digunakan istilah ‘perguruan tinggi’). Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu 
Perguruan Tinggi ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga telah merevisi buku Pedoman Penjaminan Mutu 
Perguruan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003 dan menerbitkan buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 
Tinggi pada tahun 2009 yang dilengkapi dengan praktik baik dalam berbagai standar nasional pendidikan. 
Berdasarkan otonomi perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh UU Sisdiknas, buku ini pun bertujuan 
memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu 
Perguruan Tinggi.  

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan 
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Walaupun dengan nama 
baru, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai sebuah sistem tetap mengintegrasikan tiga pilar 
di bawah ini. 

 Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi; 

 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi 
Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan 

Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua 
perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai 
dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Di dalam 
Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ristek dan Dikti Tahun 2015 - 
2019, ditetapkan Visi Kemristekdikti yang memuat tentang mutu pendidikan tinggi sebagai berikut: Terwujudnya 
pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Dalam 
rangka mewujudkan Visi Kemristekdikti tersebut, Koordinator dan tim penjaminan mutu interna PPDSN FK Unsrat  
telah menetapkan Rencana Pengembangan SPMI 2016 – 2020 dengan tujuan terbentuknya Budaya Mutu di 
Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Neurologi (PPDSN) FK Unsrat.  Untuk memfasilitasi perwujudan Visi 
tersebut oleh perguruan 
tinggi di Indonesia, saya menyambut baik dan memberi penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Penjaminan 
Mutu beserta Tim Pengembang SPMI yang menggagas penulisan 
dan penerbitan Edisi Kedua Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini.  
 
 
 
 

      Manado Februari 2016 
Koordinator dan Tim Penjaminan Mutu PPDSN FK Unsrat 

 
 

     dr. Corry N. Mahama, SpS 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, 

terbukti dengan corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai 
contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi 
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula 
keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang 
merupakan bukti besarnya kendali Pemerintah.  

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di 
dalam hampir semua sector dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi 
telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, 
otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggaran pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan 
tinggi. 

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) 
UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola 
pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal 
tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan 
tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. 

Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah, model statuta sebagai 
bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan 
tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan 
meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 
tahun penyelenggaraan 
pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan 
penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh 
perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan 
Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 
10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, 
pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan lain-lain.  

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut didiseminasikan 
kepada perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun 2007. Diseminasi tersebut bertujuan agar setiap 
perguruan tinggi menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan 
tinggi tersebut tidak lagi sepenuhnya di tangan Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. 
Selain itu, diseminasi tersebut juga bertujuan memberi inspirasi pada setiap perguruan tinggi tentang apa, 
mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Setelah 
5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku 
tersebut, Ditjen Dikti melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar Ditjen Dikti mendesain 
ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut 
dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang terdiri atas Sistem 
Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi  

Apa, mengapa, siapa, dimana, bilamana dan bagaimana melaksanakan SPM interna PPDSN FK Unsrat 
dituangkan dalam pedoman penjaminan mutu internal. Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Sam Ratulangi 
Bab III : Sistem penjaminan Mutu Internal Bagian/KSM PPDSN FK Unsrat 
Bab IV : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal FK Unsrat 
Bab IV : Penutup 
Lampiran 
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BAB II 
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK DI UNIVERSITAS  

SAM RATULANGI 
 

Pedoman ini memberikan gambaran umum tentang penjaminan mutu akademik sebagai sebuah sistem 
yang disebut sistem penjaminan mutu akademik, yang terdiri 2 sistem yaitu system penjaminan mutu internal 
(SPMI), system penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi. Rincian masing-masing sub system tersebut 
akan diuraikan secara berurutan 

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik disusun untuk menjadi acuan penerapan sistem 
penjaminan mutu akademik di Universitas Sam Ratulangi. Kebijakan ini dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis 
Bisnis Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020, Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 
Nasional, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya kebijakan ini menjadi dasar penyusunan Standar Akademik, 
Manual Mutu Akademik di tingkat universitas, dan sebagai acuan penyusunan dokumen mutu di tingkat fakultas 
dan program studi. 
 

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan  
Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis Universitas Sam Ratulangi (RSB Unsrat) tahun 2016-2020 dan 

Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2017 Tentang PK BLU Unsrat, ditetapkan Visi Universitas Sam Ratulangi 
jangka panjang adalah:  
” Bersama menuju universitas unggul dan berbudaya” 

Visi ini adalah visi jangka panjang dengan pemahaman bahwa kualitas unggulan (excellent) bersifat relatif 
terhadap tahapan waktu. Selain itu, kualitas Excellent bersifat luwes, yaitu dapat berlaku pada wilayah regional, 
nasional dan selanjutnya internasional. Visi ini akan diperjuangkan selama universitas ini berdiri.  
Berdasarkan pada rumusan Visi di atas, maka Universitas Sam Ratulangi menetapkan 4 (empat) Misi, sebagai 
berikut:  

1. Meningkatkan kualitas Tridharma PT secara berkelanjutan.  

2. Mengembangkan Inovasi dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni-Budaya yang berorientasi 
Kawasan Pasifik.  

3. Meningkatkan Akses dan Peran PT bagi peningkatan Taraf dan Kualitas hidup Masyarakat.  

4. Meningkatkan Tatakelola Pendidikan Tinggi.  

Tujuan dari misi yang ditetapkan di atas adalah sebagai : 
a. Tersedianya sistem layanan Tridharma unggul dan berkualitas;  
b. Tersedianya wadah pendidikan tinggi yang inovatif dan berorientasi pada kearifan lokal dengan lulusan 

berdaya saing tinggi melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi;  
c. Terbangunnya interaksi yang harmonis antara perguruan tinggi, pemerintah dan masyarakat (pemangku 

kepentingan) melalui kerjasama dan kemitraan dengan optimalisasi sumberdaya yang ada di Unsrat 
untuk peningkatan akses dan income generating Unsrat, serta taraf dan kualitas hidup masyarakat.  

d. Terwujudnya Unsrat sebagai lembaga pendidikan tinggi yang otonom dan akuntabel dalam menjalankan 
fungsi-fungsi institusi yang efektif dan efisien untuk peningkatan kemandirian Unsrat.  

 
2.2 Latar Belakang  

Visi, misi, dan arah perkembangan Unsrat pada saat ini dituangkan dalam dokumen Renstra bisnis tahun 
2016-2020. Seluruh arah kegiatan di Unsrat harus mengacu pada Renstra. Oleh karena itu Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) perlu dibangun di Unsrat untuk menjamin tercapainya visi, misi dan arah pengembangan 
yang dituangkan di dalam Renstra. 
Dalam rangka pelaksanaan SPMI di bidang akademik perlu dituliskan kebijakan akademik yang merupakan dasar 
pengembangan dokumen standar mutu akademik dan manual mutu akademik.  
 

2.3 Lingkup Kebijakan SPMI di bidang Akademik  
Lingkup kebijakan akademik ini mencakup aspek input, proses, output dan outcome di bidang pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.  
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2.4 Garis Besar Kebijakan SPMI di bidang Akademik  
2. 4. 1. Tujuan dan Strategi SPMI di bidang Akademik  

Tujuan penjaminan mutu adalah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memelihara dan 
meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Sam 
Ratulangi dengan kegiatan :  

 Mengadakan evaluasi diri terhadap kinerja yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan standar.  

 Menghimpun fakta, melakukan evaluasi dan kajian tentang implementasi penjaminan mutu dengan mengacu 
kepada kebijakan, standar dan manual mutu. Kebijakan Akademik Universitas Sam Ratulangi. 

 Menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja penjaminan mutu. 

 Menyusun program dan melakukan usaha peningkatan standar mutu secara berkelanjutan  

Strategi Penjaminan mutu di Universitas Sam Ratulangi dijalankan melalui proses sebagai berikut:  

 Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga menetapkan Visi dan Misi-nya, berdasarkan 
Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran kinerja Universitas Sam Ratulangi.  

 Visi dan Misi fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga dijabarkan menjadi serangkaian kebijakan 
mutu dan standar mutu, lengkap dengan rencana operasional.  

 Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, menjalankan program yang telah disusun dan 
disepakati bersama.  

 Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, melakukan monitoring pelaksanaan program 
untuk mengambil tindakan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana.  

 Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, melakukan evaluasi diri di akhir pelaksanaan 
program untuk mengetahui kinerja pencapaian mutu. 

 Universitas melaksanakan audit internal fakultas dan fakultas melaksanakan audit internal program studi 
secara berkala tentang kinerja pencapaian mutu di bidang akademik yang difasilitasi oleh Unit Penjaminan 
Mutu (Quality Assurance Unit)  

 Hasil audit dilaporkan kepada pimpinan jurusan/bagian, fakultas atau universitas untuk maksud rencana 
tindak lanjut manajemen (RTM)  

 Fakultas, jurusan/bagian, program studi, lembaga melakukan evaluasi dan kajian tentang permasalahan 
tidak terpenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.  

 
Strategi penjaminan mutu di atas dapat dinyatakan juga dalam diagram sebagai berikut: 
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2.4.2. Prinsip atau Asas-Asas yang Menjadi Landasan Universitas Sam Ratulangi dalam Melaksanakan 
SPMI:  

 Komitmen internal (Internally driven)  

 Peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement)  

 Memprioritaskan mutu (Quality first)  

 Mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan (Stakeholders in and the next process is our stakeholder)  

 Pengambilan keputusan berdasarkan data (Speak with data)  

 Pengambilan keputusan bersifat partisipatif (Upstream management)  

 Akuntabilitas public (Public accountability)  
 

 
Gambar 2. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI 
 
2.4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI:  
Tabel 1. Unit atau Pejabat Penanggung jawab SPMI 

Tahap Kegiatan Unit Pelaksana Waktu/ Tatakala 

1. Perumusan Kebijakan 
dan Penetapan Standar Mutu 

Dewan Normatif/ Senat Setahun sekali 

2. Pelaksanaan Program Eksekutif Tahun Ajaran 

3. Monitoring Eksekutif Tahun Ajaran 

4. Evaluasi Diri Eksekutif Akhir Tahun Ajaran 

5. Audit Internal Eksekutif dibantu Auditor 
Internal 

Akhir Tahun Ajaran 

6. Peningkatan Mutu Eksekutif Akhir Tahun Ajaran 

 
2. 5 Kebijakan Akademik Di Bidang Pendidikan  

Kebijakan akademik di bidang pendidikan mencakup aspek input, proses, output, dan outcome, yang 
diturunkan dari Renstra Unsrat dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Kebijakan Akademik Universitas 
Sam Ratulangi. 

2.5.1 Input:   
1. Memantapkan program penerimaan mahasiswa baru di semua jenjang sesuai dengan standar mutu.  

2. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu 
mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompentensi, 
transparansi, dan akuntabilitas.  

3. Meningkatkan kinerja sistem rekruitment staf akademik dan administrasi sesuai standar mutu yang 
ditetapkan untuk peningkatan kinerja.  

4.  Mengembangkan kerjasama dengan Sekolah Lanjutan Atas  
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2.5.2 Proses:  
1. Menyusun rumusan capaian pembelajaran di semua jenjang dengan mengacu kepada Kerangka 

Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) (pasal 5)  

2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsrat harus di dasarkan pada rumusan kompetensi lulusan 
sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap (affective), 
pengetahuan (cognitive), dan keterampilan (psycomotor) (pasal 5)  

3. Proses pendidikan wajib memanfaatkan hasil bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
(pasal 8)  

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan / atau integrative yang 
dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (pasal 9)  

5. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di semua jenjang  

6. Mengembangkan dan memperluas program studi S1, S2, S3, Profesi, Spesialis dan Vokasi.  

7. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran program pendidikan spesifik  

8. Meningkatkan kompetensi staf akademik  

9. Meningkatkan kompetensi staf administrasi  

10. Memantapkan program pengembangan kompetensi bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.  

11. Memberdayakan dan mengembangkan unit pelaksana dan pendukung pengembangan kegiatan 
akademik seperti LP3  

12. Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Komputer dan Pusat Teknologi Informasi (PTI), Bahasa, 
Perpustakaan, dan Laboratorium Terpadu.  

13. Mengembangkan Laboratorium Fakultas di lingkungan UNSRAT  

14. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem administrasi akademik, keuangan, dan pengelolaan 
aset UNSRAT dengan memanfaatkan TI  

15. Memberlakukan sistem manajemen akademik dan administrasi berbasis meritokrasi dan berbasis TI  

16. Meningkatkan program Penjaminan Mutu Pendidikan  
17. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma berdasarkan sistem meritokrasi.  

18. Mengembangkan pola reward dan feedback untuk sivitas akademika.  

19. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga akreditasi dan pemeringkat.  
2.5.3 Output dan Outcome  

1. Meningkatkan peringkat akreditasi  

2. Meningkatkan kinerja alumni dalam mendapatkan atau menciptakan pekerjaan dan dalam meningkatkan 
kompetensi  

3. Peningkatan kerjasama dan jejaring dengan pengguna output  

4. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya.  

5. Mengembangkan sistem evaluasi hasil program pembelajaran dengan melibatkan lulusan dan pengguna 
lulusan (tracer study) secara institusional dan sistemik.  

 
2.6. Kebijakan akademik Bidang Penelitian  
Kebijakan akademik di bidang penelitian mencakup aspek input, proses, output dan outcome, yang diturunkan dari 
Renstra Unsrat dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014. 

2.6.1. Input:  
1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

rencana strategis Unsrat  

2. Meningkatkan kualitas proposal penelitian  

3. Mengembangkan penelitian berbasis sumber daya internal  

4. Mengembangkan penelitian berbasis kompetisi nasional  
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5. Mengembangkan penelitian berbasis potensi dan kebijakan lokal (local wisdom) untuk kompetisi nasional  

6. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota  

7. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah non pendidikan  

8. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional  

9. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya  

10. Meningkatkan kerjasama kewirausahaan dengan BUMN/BUMD dan Swasta  

2.6.2. Proses:  
1. Meningkatkan kompetensi staf akademik  

2. Mengembangkan UPT Komputer dan PTI, Bahasa, Perpustakaan, dan Laboratorium Terpadu  

3. Mengembangkan Laboratorium Fakultas di lingkungan UNSRAT  

4. Memberlakukan sistem manajemen penelitian dan administrasi berbasis meritokrasi 

5. Meningkatkan program Penjaminan Mutu Penelitian  

6. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma berdasarkan sistem meritokrasi.  

7. Mengembangkan pola reward dan feedback untuk sivitas akademika.  

2.6.3. Output dan Outcome  
1. Melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian  

2. Mengembangkan publikasi penelitian bertaraf nasional dan internasional  

3. Mengembangkan publikasi institusi melalui Website, media cetak dan elektronik 

4. Meningkatkan ”Revenue Generating Program”  

5. Meningkatkan keikutsertaan sivitas akademika dalam forum ilmiah nasional dan internasional  

6. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi  

7. Mengembangkan sistem evaluasi program penelitian secara institusional dan sistemik.  

 
2.7 Kebijakan Akademik Bidang Pengabdian pada Masyarakat 

Kebijakan akademik di bidang pengabdian pada masyarakat mencakup aspek input, proses, output dan 
outcome, yang diturunkan dari Renstra Unsrat dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.  

2.7.1. Input:  
1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

rencana strategis Unsrat  

2. Menyusun dan mengembangkan peraturan dan panduan pengabdian kepada masyarakat 

3. Meningkatkan kualitas proposal pengabdian pada masyarakat  

4. Mengembangkan pengabdian pada masyarakat berbasis sumber daya internal  

5. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis kompetisi nasional  

6. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis potensi dan kebijakan lokal (local wisdom) untuk 
kompetisi nasional  

7. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota  

8. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah non pendidikan  

9. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional  

10. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya  
11. Meningkatkan kerjasama kewirausahaan dengan BUMN/BUMD dan Swasta  
2.7.2. Proses:  
1. Meningkatkan kompetensi staf akademik  

2. Memberlakukan sistem manajemen pengabdian kepada masyarakat dan administrasi berbasis 
meritokrasi  
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3. Meningkatkan program Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat  

4. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma. berdasarkan sistem meritokrasi. 

5. Mengembangkan pola reward dan feedback untuk sivitas akademika.  

2.7.3. Output dan Outcome  
1. Melakukan diseminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat  

2. Mengembangkan publikasi institusi melalui Website, media cetak dan elektronik  

3. Meningkatkan ”Revenue Generating Program”  

4. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi  

5. Mengembangkan sistem evaluasi program pengabdian kepada masyarakat secara institusional dan 
sistemik.  
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BAB III 
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) 

BAGIAN/KSM PPDSN FK UNSRAT 
  

3.1 Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal 
Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. 

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom 
atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan 
berkelanjutan.  

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai 
dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai 
contoh SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi dengan visi lokal.  

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun 
terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Sistem pengelolaan penjaminan 
mutu di program sudi PPDSN dilakukan melalui 5 (lima) langkah yaitu perencanaan, pengorganisasian, penstafan, 
pengawasan dan penganggaran . Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam 
melaksanakan SPMI. 

Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara 
internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar penjaminan mutu 
PPDSN FK Unsrat dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan 
tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI 
melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, 
sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM-PT. Lima langkah utama di dalam SPMI suatu 
perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus 
digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti 
yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. 

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan 
Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti 
yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang 
nonakademik yang melampaui SN Dikti. Pembahasan mengenai Standar Dikti secara rinci, antara lain mengenai 
tata cara perumusan standar, dibahas pada Bagian E Bab ini. Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang 
terdiri atas SPMI dan SPME harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan 
untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME.  

  
3.2 Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Internal Bagian/KSM Neurologi FK Unsrat. 

Struktur dan Mekanisme Sistem penjaminan mutu PPDS Neurologi FK Unsrat mengikuti mekanisme 
penjaminan mutu yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi, yang lebih lanjut dioperasionalkan di Fakultas 
Kedokteran Unsrat melalui upaya penjaminan mutu terhadap kegiatan masukan, proses, dan luaran. Implementasi 
sistem penjaminan mutu dimaksudkan untuk memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik 
berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, disertai umpan balik, dan ada tindak lanjut. Di tingkat 
universitas, satuan yang bertugas membantu Rektor dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu adalah 
Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPM), di fakultas adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM), sedangkan di 
program studi dibentuk Tim Gugus Mutu (TGM). Kebijakan tentang hal ini diatur dalam Permendikbud RI Nomor 
49 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi.  

Gugus mutu program studi ditetapkan berdasarkan SK Dekan tentang pengangkatan Tim Gugus Mutu 
Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Saraf Fakultas Kedokteran Unsrat No 1639/UN.12.1/KP/2016. Tim 
Gugus Mutu Program Studi terdiri dari: 

- dr. Corry N. Mahama, Sp.S 
- dr. Finny Warouw, M.Kes, Sp.S 
- dr. Seilly Y. Jehosua, Sp.S 
 Tim Gugus Mutu Program Studi secara umum bertugas memeriksa apakah program pembelajaran 
(masukan, proses, dan luaran) telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi standar mutu. Dalam melaksanakan 
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tugasnya, gugus mutu berpatokan pada manual mutu fakultas dan universitas. Berbagai petunjuk dan formulir 
isian terkait monitoring dan evaluasi juga disediakan oleh fakultas melalui Unit Penjaminan Mutu. 
 

3.3 Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagian/KSM Neurologi 
 Dasar sistem penjaminan mutu internal bagian/KSM Neurologi berdasarkan keputusan SK Dekan tentang 
pengangkatan Tim Gugus Mutu Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Saraf Fakultas Kedokteran Unsrat No 
1639/UN.12.1/KP/2016. Sistem penjaminan mutu internal bagian/KSM Neurologi FK Unsrta berdasarkan panduan 
akademik, kurikulum dan penjaminan mutu fakultas. 
 Monitor dan evaluasi pelaksanaan SPMI bagian/KSM Neurologi FK Unsrat berdasarkan Tri Dharma 
perguruan tinggi di tingkat fakultas, Unit Penjaminan Mutu fakultas berpedoman pada dokumen akademik fakultas 
meliputi: (1) kebijakan akademik, (2) standar akademik, (3) peraturan akademik, (4) manual mutu akademik, dan 
(5) manual prosedur dokumen akademik fakultas menjadi pedoman penyusunan dokumen akademik di tingkat 
program studi seperti spesifikasi program studi, kompetensi lulusan program studi, kurikulum dan peta kurikulum 
program studi, serta SPO pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.  
 

3.4 Tugas Sistem Penjaminan Mutu  Internal  Bagian/KSM PPDSN 
  Tim Gugus Mutu Bagian/KSM Neurologi  bertugas melaksanakan: 

a) Monitoring dan evaluasi bidang akademik : 
- Monitoring dan evaluasi peserta didik 
- Monitoring dan evaluasi tenaga pendidik 
- Monitoring dan evaluasi alumni  
- Monitoring dan evaluasi pengguna lulusan 

b) Monitoring dan evaluasi bidang pengabdian kepada masyarakat 
c) Monitoring dan evaluasi bidang penelitian 

 
3.5 Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Bidang Pendidikan  

 Sistem penjaminan mutu internal di bidang pendidikan dilaksanakan oleh seluruh staf dibawah 
pengawasan tim gugus mutu bagian/KSM Neurologi. Bentuk sistem penjaminan mutu berdasarkan manual mutu 
akademik, buku panduan akademik bagian/KSM FK Unsrat, buku kurikulum, buku pedoman Program pendidikan 
dokter spesialis Neurologi oleh PERDOSSI. 
 Monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik dilakukan setiap semester dengan cara mengisi kuesioner 
yang dibagikan kepada semua peserta didik. Monitoring dan evaluasi terhadap tenaga pendidik, peserta didik, 
alumni dan pengguna lulusan juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang akan diperiksa oleh tim gugus 
mutu bagian/KSM Neurologi (Lampiran) 
 Monitoring dan evaluasi tim gugus mutu kepada tenaga pendidik berupa survei dilakukan pada akhir 
semester, survei dilakukan untuk menilai kepuasan terhadap paling tidak: sistem pengajaran, penguasaan materi, 
memberikan kesempatan bertanya dan diskusi dalam perkuliahan, antusian dalam mengajar, dan memberikan 
umpan balik. 
 Monitoring dan evaluasi tim gugus mutu kepada peserta didik berupa survei dilakukan sepanjang 
kegiatan akademik berlangsung, survei dilakukan untuk menilai perkembangan dan kemajuan pengetahuan, 
perkembangan dan kemajuan keterampilan, sikap dan perilaku, disiplin dalam tugas pendidikan dan pelayanan, 
pemahaman modul,dan kemampuan dalam ujian dan tugas yang diberikan.  
 Monitoring dan evaluasi tim gugus mutu terhadap alumni dan pengguna lulusan melalui kuesioner yang 
dibagikan kepada alumni PPDSN dan kepada instansi pemerintah/swasta tempat lulusan bekerja. Monev yang 
dilakukan berupa penguasaan ilmu yang didapatkan selama pendidikan yang diapresiasikan di lingkungan 
pekerjaan, kemampuan alumni dalam bersosialisasi, kemudahan alumni dalam mendapatkan tempat kerja dan  
kemampuan dalam kerja tim. 
 
3.6 Sistem Penjaminan Mutu di Bidang Pengabdian Masyarakat 
 Standar Mutu Akademik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) disusun 
untuk menjadi acuan setiap unit penyelenggara pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sam Ratulangi. 
Standar Mutu ini disusun berdasarkan Kebijakan Akademik Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020. Selain 
itu juga mengacu kepada Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, standar Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). 
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 Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka Lembaga 
Penjaminan Mutu Akademik UNSRAT menyusun Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan 
mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Universitas Sam Ratulangi 
Manado, disahkan oleh Senat Universitas, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pihak terkait. 
 Sistem penjaminan mutu bidang pegabdian masyarakat bagian/KSM Neurologi berpedoman terhadap 
buku standar mutu pegabdian kepada masyarakat FK Unsrat. SPMI yang dilakukan berupa kegiatan bakti sosial 
kepada masyarakat berdasarkan surat keputusan/edaran yang dibuat oleh fakultas kedokteran FK Unsrat  
sosialisasi kesekolah secara langsung, sosialisasi melalui media sosial ( internet) maupun di TVRI. Monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan bagian/KSM Neurologi bersama-sama dengan tin penjaminan mutu fakultas Unsrat. 
 
3.7 Sistem Penjaminan Mutu di Bidang Penelitian. 
 Standar Mutu Penelitian Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) disusun untuk menjadi acuan setiap unit 
penyelenggara penelitian di Universitas Sam Ratulangi. Standar Mutu ini disusun berdasarkan Kebijakan 
Akademik Universitas Sam Ratulangi tahun 2016-2020. Selain itu juga mengacu kepada Undang-Undang No 12 
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 9BaN PT), serta 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). 
 Sistem penjaminan mutu internal bidang penelitian bagian/KSM PPDSN berasaskan penyelenggaraan 
kegiatan akademik penelitian yang merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi 
kegiatan penelitian. SPMI bagian/KSM Neurologi FK Unsrat berpedoman pada buku standar mutu penelitian FK 
unsrat dan pedoman penulisan karya tulis ilmiah  bagian/KSM PPDSN FK Unsrat. Adapun bentuk penilaian yang 
dilakukan yaitu pembagian kuesioner penelitian kepada peserta didik yang melakukan penelitian (lampiran). 
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BAB IV 
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) / AKREDITASI 

 
4.1 Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi 

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan 
perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 
kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 
kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI 
oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau 
perguruan tinggi. 

Menurut Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) UU Dikti, program studi diselenggarakan atas izin 
Mendikbud setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan harus 
memenuhi standar minimum akreditasi. Dengan demikian, pada saat izin penyelenggaraan program studi dan izin 
pendirian perguruan tinggi diterbitkan oleh Mendikbud, program studi dan perguruan tinggi tersebut memperoleh 
status terakreditasi dan peringkat terakreditasi minimal atau terakreditasi baik. Pada saat masa berlaku status dan 
peringkat terakreditasi berakhir, program studi dan perguruan tinggi wajib diakreditasi ulang.  Di dalam Pasal 42 
ayat (1) UU Dikti dikemukakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi 
sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi.  

Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar 
perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya. Untuk keperluan pelaksanaan akreditasi, telah 
diterbitkan Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Lebih 
lanjut, berdasarkan Permendikbud tersebut, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
mengembangkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), yaitu suatu kesatuan kerangka 
kebijakan penjaminan mutu eksternal Pendidikan Tinggi yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. SAN Dikti dimaksudkan untuk mendorong inisiatif dan tanggungjawab internal unit 
pengelola program studi dan institusi perguruan tinggi untuk melakukan continuous quality improvement. Adapun 
fungsi SAN Dikti adalah untuk: 
1.  rujukan dan kerangka kerja akreditasi program studi dan institusi pergurian tinggi; 
2.  mendorong penciptaan suasana akademik yang yang menumbuhkan budaya mutu;  
3. acuan dalam pengaturan penyelenggaraan akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi di wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-PT) yang dapat dibentuk oleh 
pemerintah atau masyarakat, sedangkan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun LAM-PT dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan cabang 
ilmu dan/atau rumpun ilmu yang ditetapkan dalam Permendikbud. LAM-PT berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan 
dapat membentuk perwakilan disetiap wilayah kerja L2 Dikti. Perwakilan LAM-PT di setiap wilayah L2 Dikti 
berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi program Studi. Uraian 
selanjutnya di bawah ini akan didasarkan pada UU Dikti, Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi 
Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. 
 
4.2 Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi 

SPME atau akreditasi bertujuan untuk menilai dan menentukan kelayakan dan mutu program studi dan 
institusi perguruan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan 
masyarakat dan mahasiswa agar memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu. Adapun fungsi akreditasi 
adalah untuk:  

1. Penilaian sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program studi dan institusi perguruan tinggi dalam 
bidang akademik maupun non akademik; 

2. Akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi; 
3. Pemeringkatan mutu program studi dan perguruan tinggi; 
4. Bahan masukan perumusan kebijakan untuk pembinaan dan peningkatan mutu program studi dan 

perguruan tinggi; dan 
5. Pembelajaran bagi berbagai pemangku kepentingan mutu pendidikan tinggi. 
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Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat 
terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. 
 
4.3 Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eskternal atau Akreditasi 

Mekanisme SPME atau Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM-PT atau BAN-PT 
sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM-PT atau BAN-PT melakukan 
SPME atau akreditasi melalui tahap 
sebagai berikut: 
1. Tahap Evaluasi Data dan Informasi, yang meliputi langkah: 

a) Pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM-PT untuk akreditasi program studi 
dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi; 

b) LAM-PT dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi 
dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a,  

c) Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, 
diutamakan yang berdomisili di wilayah kerja L2 Dikti, dengan melakukan verifikasi data dan informasi 
yang diserahkan oleh setiap perguruan tinggi.  

d) Dalam kondisi tertentu LAM-PT dan/ atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai 
kebutuhan. 

2. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi, yang meliputi  
langkah: 
a) LAM-PT dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi 

pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau 
perguruan tinggi; 

b) LAM-PT dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi 
dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. 

Perguruan Tinggi yang merasa keberatan atas keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada 
BAN-PT atau LAM-PT. Pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 
6 bulan sebelum masa berlaku 
status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir. 
3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. 

a) LAM-PT dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi 
program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan/atau fakta hasil 
asesmen lapangan; 

b) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat dicabut 
sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi 
memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut. 

 
4.4 Tugas dan Wewenang LAM-PT 

Adapun tugas dan wewenang LAM: 
a) menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 59 
b) melakukan akreditasi Program Studi; 
c)  menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat 

terakreditasi program studi; 
d) memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status 

akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi; 
e) membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional 

maupun internasional; 
f) menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi; 

g) memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan program studi kepada Direktorat Jenderal 
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; 

h) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang terdiri atas sistem, yaitu sistem penjaminan 

mutu perguruan tinggi FK Unsrat, SPMI bagian/KSM PPDSN FK Unsrat,dan SPME diyakini bahwa semua 
perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun budaya mutu, baik di perguruan tinggi masing-masing 
maupun akan 
berkontribusi pada pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi pada tingkat nasional. 

Pada Tahap I perguruan tinggi perlu didorong oleh Kemristekdikti untuk mengimplementasikan SPM Dikti 
(externally driven) sehingga peran Kemristekdikti lebih besar dibandingkan dengan peran perguruan tinggi. 
Sebagai hasil capaian Tahap I, pada Tahap II diharapkan telah relatif meningkat system penjaminan mutu di 
bagian/KSM PPDSN FK Unsrat yang dengan kesadaran sendiri (internally driven) mengimplementasikan sistem 
peenjaminan mutu. Sementara itu, pada Tahap III diharapkan bagian/KSM PPDSN FK Unsrat yang 
mengimplementasikan SPMI atas kesadaran sendiri (internally driven) lebih banyak dari pada perguruan tinggi 
yang mengimplementasikan SPM Dikti atas dorongan Kemristekdikti (externally driven).  

Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya semua perguruan tinggi dan bagian/KSM PPDSN FK Unsrta 
akan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu atas kesadaran sendiri dan telah menjadi budaya mutu di 
perguruan tinggi  dan bagian/KSM PPDSN FK Unsrat. 
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LAMPIRAN 
 
1. Dokumen SPMI terhadap Tenaga Pendidik 
 
- kuesioner pada tahun 2013-2014 
 
      
                    
 

 

 

 

 

 

Nama dosen :  

Peserta didik diwajibkan untuk mengisi kuesioner ini. respon anda diapakai untuk meningkatkan kualitas dosen 
dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayana kesehatan khusunya pada Ilmu Penyakit saraf. 

Peserta didik memberikan pendapat pada masing – masing pernyataan dengan memberikan tanda (check list) 
pada tempat yang dipilih. Adapun skor dari pernyataan adalah sebagai berikut. 

Skor 4 : Sangat Baik 
Skor 3 : Baik 
Skor 2 : Kurang Baik 
Skor 1 : Tidak Baik 
Skor 0 : Tidak ada berpendapat 
 

No Indikator 
Skor 

4 3 2 1 0 

DOSEN 

A PENGAJARAN 

1 Upaya membangkitkan minat peserta didiik pada awal masuk 
PPDS-1 Bagian Ilmu Penyakit Saraf 

     

2 Ketepatan waktu kehadiran dosen      

3 Dosen mempunyai cukup waktu dalam memberikan materi / 
bimbingan 

     

4 Penyajian materi menarik dan tidak membosankan      

5 Materi yang diberikan sesuai dengan kompetensi      

6 Dosen mempunyai antusiasme dalam mengajar      

7 Keragaman cara penyajian materi (keragaman kasus, diskusi 
kasus dan problem solving dari kasus – kasus tersebut) 

     

8 Dosen menggunakan media pengajaran ( LCD Projector, 
Komputer) dalam proses belajar mengajar 

     

9 Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran      

10 Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar 
(memberikan penilaianyang objektif pada saat ujian)  

     

B PROFESIONALISME DALAM PENGAJARAN 

1 Penguasaan materi pembelajaran baik      

2 Kemampuan memberikan contoh relevan dari materi / kasus 
yang disampaikan 

     

BAGIAN / SMF NEUROLOGI 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNSRAT / 

BLU RSUP PROF.DR.R.D.KANDOU MANADO 

Alamat : Jalan Raya Tanawangko Malalayang I, Manado Sulawesi Utara 95262 

Telp./Fax : 0431 – 838279, email:neurologiunsrat@yahoo.co.id 
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3 Kedalaman dan keluasan dalam membahas contoh kasus      

4 Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang yang diajarkan 
bidang lain 

     

5 Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang yang diajarkan 
dengan kehidupan 

     

6 Menguasai isu – isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan      

7 Penggunaan hasil – hasil penelitian dan contoh- contoh kasus 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

     

8 Mampu menggunakan beragam teknologi komunikasi dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran 

     

C KEPRIBADIAN 

1 Mempunyai kewibawaan sebagai dosen / pengajar      

2 Mempunyai kemampuan dalam mengendalikan diri dari 
berbagai situasi 

     

3 Mampu bersikap arif dalam mengambil keputusan terutama 
dalam membantu peserta didik menyelesaikan persoalannya 

     

4 Dapat member contoh dalam bersikap dan berperilaku      

5 Bersikap hangat terhadap peserta didik      

6 Bersikap adil dalam memperlakukan peserta didik      

D SOSIAL 

1 Mempunyai kemampuan menerima kritik, saran dan pendapat 
orang lain 

     

2 Mempunyai kesediaan meluangkan waktu untuk konsultasi di 
kelas 

     

3 Mengenal dengan baik peserta didi yang mengikuti kuliahnya      

4 Mudah bergaul dengan segenap civitas (termasuk dengan 
peserta didik) 

     

5 Mempunyai toleransi terhadap keberagaman peserta didik.      
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- Kuesioner tenaga pendidik tahun 2015-2016 

 
 

 

         
 
 
   
 

 
 
 
 
 

FORMULIR EVALUASI DOSEN OLEH PPDSN T.A…………… 
 

Modul         : ……………………………………… 
Nama Dosen/Fasilitator/Instruktur  : ……………………………………… 
Semester    : Ganjil/Genap 
Tahun angkatan PPDSN   : ……………………………………… 

 
Jawablah pertanyaan berikut sesuai kondisi dan situasi yang ada. 
Pilihan jawaban : 

1. Sangat setuju 
2. Setuju 
3. Kurang setuju 
4. Sangat tidak setuju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. ITEM 1 2 3 4 

1 Dosen mengajar dengan baik, jelas dan mudah dimengerti     

2 Dosen mengajar dengan menarik sesuai dengan pokok materi     

3 Dosen memberikan materi kuliah dan menunjukkan referensi dari materi 
tersebut 

    

4 Dosen memberikan kesempatan untuk tanya jawab/diskusi     

5 Dosen terlihat antusias dalam mengajar     

6 Dosen yang memberikan tugas memberikan umpan balik atas tugas tersebut     

7 Saran dan Kritik 
 
 
 

8 Evaluator, 

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN 

TINGGI UNIVERSITAS SAM RATULANGI 

FAKULTAS KEDOKTERAN/ RSUP PROF.DR.R.D.KANDOU 

MANADO 

BAGIAN / KSM NEUROLOGI PROGRAM PENDIDIKAN 

DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI (PPDSN) 
Alamat : Bagian/KSM Neurologi , Jalan Raya Tanawangko Malalayang I, Manado Sulawesi 

Utara 95262. Telp./Fax : 0431 – 838279, email:neurologiunsrat@yahoo.co.id 
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2. Dokumen SPMI Peserta didik 

Kegiatan Pemberian Umpan Balik Pada Peserta Didik 

            Nama :       Pembimbing Akademik :  

 SEMESTER 
I 

SEMESTER 
II 

SEMESTER 
III 

SEMESTER 
IV 

PERKEMBANGAN 
DAN KEMAJUAN 
PENGETAHUAN  

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang  
 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

 

PERKEMBANGAN 
DAN KEMAJUAN 
KETERAMPILAN 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

SIKAP DAN 
PERILAKU 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

DISIPLIN DALAM 
TUGAS 

PENDIDIKAN DAN 
PELAYANAN 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

Paraf Peserta Didik     

Paraf Dosen 
Pembimbing 

Akademik 

    

 Catatan :                  Mengetahui 
   

Koordinator Program Studi PPDSN 

FK Unsrat 

 

dr. Arthur H.P. Mawuntu Sp.S 
NIP:198001162006041015 
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Kegiatan Pemberian Umpan Balik Pada Peserta Didik 

          Nama :      Pembimbing Akademik :  

 SEMESTER 
V 

SEMESTER 
VI 

SEMESTER 
VII 

SEMESTER 
VIII 

PERKEMBANGAN 
DAN KEMAJUAN 
PENGETAHUAN  

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang  
 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

 

PERKEMBANGAN 
DAN KEMAJUAN 
KETERAMPILAN 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

SIKAP DAN 
PERILAKU 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

DISIPLIN DALAM 
TUGAS 

PENDIDIKAN DAN 
PELAYANAN 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

     Sangat baik 
       Baik 
       Cukup 
        Kurang 

Paraf Peserta Didik     

Paraf Dosen 
Pembimbing 

Akademik 

    

 Catatan :                                          Mengetahui   

                Koordinator  Program Studi PPDSN 

           FK Unsrat  

 

dr. Arthur H.P. Mawuntu Sp.S 
NIP:198001162006041015 
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Umpan balik peserta didik terhadap pelaksanaan ujian 

Tanggal  :  

Nama  :  

1. Tingkat kesulitan soal 
a. Sangat sulit       b.   sulit       c. cukup       d. mudah       e. mudah sekali 

2. Bagaimanakah tentang  jumlah  soal 
a. Sangat banyak    b. banyak    c. cukup      d. kurang       e. sangat sedikit 

3. Variasi soal 
a. Sangat bervariasi  b.cukup  bervariasi   c. berpariasi  d. tidak bervariasi 

4. Waktu yang disediakan saat ujian 
a. Baik sekalai     b. baik     c. cukup   d. kurang     e. kurang sekali 

5. Kesesuaian soal dengan materi yang diberikan 
a. Sangat sesuai      b. sesuai    c. tidak sesuai    d. sangat tidak sesuai 

6. Waktu pelaksanaan ujian dengan  
a. Tepat waktu        b. tidak tepat waktu 

7. Bimbingan yang diberikan sebelum  pelaksanaan  ujian 
a. Bimbingan banyak    b. bimbingan  cukup    c. bimbingan  tidak cukup  
d. bimbingan sangat tidak cukup 

8. Tempat untuk pelaksanaan ujian 
a. Sangat baik   b. baik    c. tidak baik     d. sangat tidak baik 

9. Penyajian ujian  
a. Terstruktur sangat baik,  b. terstruktur baik,   c. terstruktur tidak baik  

10. Print out soal  
a. Tampak sangat  jelas   b. tampak jelas    c. tampak tidak jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN 

TINGGI UNIVERSITAS SAM RATULANGI 

FAKULTAS KEDOKTERAN/ RSUP PROF.DR.R.D.KANDOU 

MANADO 

BAGIAN / KSM NEUROLOGI PROGRAM PENDIDIKAN 

DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI (PPDSN) 
Alamat : Bagian/KSM Neurologi , Jalan Raya Tanawangko Malalayang I, Manado Sulawesi 

Utara 95262. Telp./Fax : 0431 – 838279, email:neurologiunsrat@yahoo.co.id 
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KUESIONER PPDSN TENTANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TIAP MODUL 

MODUL :…………...                                      SEMESTER : …………….. 

TAHUNAJARAN:………….. 

NO ITEM 1 2 3 4 5 

1 Sangat mudah untuk mengetahui standar belajar yang diharapkan      

2 Modul ini mengembangkan keterampilanku untuk memecahkan 
masalah 

     

3 Staf pengajar dimodul ini memotifikasiku untuk melakukan yang 
terbaik 

     

4 Beban kerja/belajar dalam modul ini terlalu berat      

5 Modul ini mempertajam keterampilan analisaku      

6 Saya biasanya mempunyai  ide yang jelas tentang arah belajar dan 
apa yang diharapkan dalam modul ini 

     

7 Staf pengajar meluangkan banyak waktu untuk memeriksa dan 
mengomentari tugasku  

     

8 Untuk menyelesaikan modul ini, memori yang baik adalah yang benar 
benar saya butuhkan 

     

9 Modul ini menolongku dalam mengembangkan kemampuanku untuk 
bekerja sebagai anggota tim 

     

10 Sebagai hasil dari modul ini saya merasa percaya diri dalam 
menangani problem yang tidak biasa 

     

11 Modul ini mengembangkan keterampilanku dalam komunikasi tertulis      

12 Tenaga pengajar sangat tertarik untuk menguji apa yang telah saya 
hafal dibandingkan dengan apa yang saya mengerti 

     

13 Merupakan hal yang sulit untuk menemukan apa yang diharapkan 
dari modul ini 

     

14 Saya diberikan waktu yang cukup untuk mengerti hal-hal yang harus 
dipelajari 

     

15 Staf pengajar melakukan upaya yang nyata untuk memahami 
kesulitan kesulitan yang mungkin dihadapi PPDSN dalam belajar 

     

16 Modul ini sangat teoritis dan abstrak      

17 Staf pengajar memberikan umpan balik tentang sejauh mana saya 
telah belajar 

     

18 Staf pengajar sangat baik dalam menjelaskan sesuatu      

19 Terlalu banyak pengajar yang menanyakan hal yang terkait fakta saja      

20 Staf pengajar berusaha keras membuat modul ini menarik      

21 Terlalu banyak tekanan bagi saya selaku peserta didik, dalam modul 
ini 

     

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSTIAS SAM RATULANGI 
FAKULTAS KEDOKTERAN/ RSUP PROF.DR.R.D.KANDOU MANADO 

BAGIAN / KSM NEUROLOGI 

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI (PPDSN) 
Alamat : Bagian/KSM Neurologi  

              Jalan Raya Tanawangko Malalayang I, Manado Sulawesi Utara 95262 

               Telp./Fax : 0431 – 838279, email:neurologiunsrat@yahoo.co.id 
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22 Modul ini menolongku untuk mengembangkan kemampuan 
perencanaan belajar mandiri 

     

23 Sejak awal modul,tenaga pengajar menjelaskan apa yang mereka 
harapkan dari PPDSN 

     

24 Materi belajar dalam modul ini tidak seluruhnya terkomprehensi      

25 Secara menyeluruh saya puas dengan modul ini      

       

 Pertanyaan terbuka :      

1 Apa aspek terbaik modul ini ? 
 

2 Apa aspek yang sangat perlu dikembangkan ? 
 

3 Saran : 
 
 

4 Evaluator 
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3. Dokumen SPMI Terhadap Alumni 
 
 
                     Kuesioner Penelusuran Lulusan (TracerStudy) 

           Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi(PPDSN) 
        FK Unsrat Lulusan Tahun ................ 

 

No Responden : __ __ /__ __ /__ __ _ 
Yang terhormat Saudara alumni, saat ini kami sedang mengadakan survei penelusuran lulusan: PPDSN  FK 
Unsrat lulusan tahun …..……  
Melalui penelusuran lulusan ini akan dilakukan pemetaan daya saing lulusan untuk pengembangan kurikulum 
Program Studi dan sistem pelacakan lulusan yang sudah tersedia.  
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon agar saudara berkenan meluangkan waktu untuk mengisi dan 
menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 
 

A. DATA PRIBADI 

A1 Nama :  

A2 Jenis Kelamin :  

A3 Tempat dan Tanggal Lahir :  

A4 Program Studi Dan Asal Perguruan Tinggi  
S1 
S2 
Spesialis 

 
 
: 
: 

 

A5 Alamat Rumah 
No Telepon 
No Telepon Seluler 

     
: 

 

A6 Alamat Email :  

 

B. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN 

B1 Tahun Masuk: 
Bulan dan Tahun Lulus (Sesuai ijazah): 

B2 Apakah Saudara Lulus Tepat Waktu? 
1. Ya  
2. Tidak   

  

B3 Apa Alasan Utama Yang Menyebabkan Ketidaktepatan Masa Studi Saudara? 

 1. Alasan keuangan 
2. Tidak lulus ujian/banyak mengulang 
3. Kesulitan dalam penelitian 
4. Penulisan tesis/disertasi lambat 
5. Alasan keluarga 
6. Alasan pekerjaan   
7. Lain-lain (Tuliskan ….....) 
8. Tidak berlaku, saya lulus tepat waktu 

  
 

B5 I. SEBUTKAN SUMBER BIAYA KULIAH SAUDARA 
(Isilah pilihan Saudara pada kotak sebelah kanan) 

 1. Beasiswa (Tuliskan sumber beasiswa Saudara)   

 2. Keluarga  

 3. Sendiri  

 4. Lainnya (Tuliskan)  

 II. SEBUTKAN SUMBER BIAYA PENELITIAN SAUDARA 
(Isilah pilihan Saudara pada kotak sebelah kanan) 

 1. Beasiswa (Tuliskan sumber beasiswa Saudara)   

 2. Hibah (Tuliskan sumber hibah Saudara)  
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 3. Proyek Penelitian Dosen     

 4. Keluarga  

 5. Sendiri  

 6. Lainnya (Tuliskan)  

B6 Pada Saat Masuk Apakah Saudara Telah Bekerja? 
1. Ya 
2. Tidak 

:  

 B.6.1. INSTANSI   
1. Sebutkan tempat Saudara bekerja 
2. Tidak berlaku, saya belum bekerja sejak lulus dari Program   

Studi sebelumnya 
B.6.2 JABATAN /POSISI  
    1. Sebutkan jabatan/posisi terakhir Saudara bekerja 
    2. Tidak berlaku, saya belum bekerja sejak lulus dari Program  
         Studi sebelumnya 

:  

B7 Alasan Utama Saudara Melanjutkan Pendidikan Dokter Spesialis 
Neurologi di Unsrat 

1. Program Studi sesuai pilihan  
2. Reputasi program studi baik 
3. Lokasi dekat tempat kerja 
4. Biaya kuliah terjangkau 
5. Tugas dari Instansi asal 
6. Alasan keluarga 
7. Lain-lain, (sebutkan ) 

  
 

  
Apabila saat ini Saudara sudah bekerja silakan menjawab 
pertanyaan di kolom C 
 

  

C. RIWAYAT PEKERJAAN 

C1 INSTITUSI DAN ALAMAT TEMPAT BEKERJA SAAT INI 
………………………………………………………………….. 

C2 Jenis instansi 
1. Pemerintah 
2. Swasta 
3. Lainnya, (sebutkan) 
4. Tidak berlaku, saat ini saya belum bekerja 

 

  

C3 Jabatan/Posisi dalam pekerjaan 
1. (Sebutkan) 
2. Tidak berlaku, saat ini saya belum bekerja 
 

:  

C4 Sejauh mana pekerjaan Saudara sekarang sesuai ILMU YANG 
SAUDARA PELAJARI ? 

1. Sangat sesuai dengan harapan 
2. Sesuai harapan 
3. Kurang sesuai harapan 
4. Tidak sesuai harapan 
5. Tidak berlaku, saat ini saya belum bekerja 

 

:                       
 
 

C5 Menurut Saudara, bagaimana kebutuhan institusi tempat Saudara 
bekerja terhadap lulusan dari PROGRAM STUDI SAUDARA? 

1. Sangat tinggi 
2. Tinggi 
3. Rendah 

:                            
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4. Sangat rendah 
5. Tidak berlaku, saat ini saya belum bekerja 

 

 

D. PENGALAMAN PEMBELAJARAN DAN MASUKAN BAGI PROGRAM STUDI 

 

D1 Saat belajar di prodi Saudara, menurut Saudara seberapa penting pengalaman pembelajaran 
berikut ini memberikan kontribusi dalam dunia kerja? 
 

  Tidak  
Penting 

Kurang 
Penting 

Penting 
 

Sangat 
Penting 

Tidak 
Ada 

 (1) (2) (3) (4) (0) 

1. Pengalaman belajar di RSUP       

2. Pengalaman belajar di RS Jejaring      

3. Pengalaman belajar di 
masyarakat/komunitas  

     

4. Pengalaman belajar mandiri       

 

D2 Menurut Saudara seberapa besar penekanan pada aspek-aspek pembelajaran di bawah ini 
dilaksanakan di program studi Saudara? 
 

  Kurang 
 

Cukup 
 

Besar 
 

Sangat 
Besar 

Tidak Ada 

  (1) (2) (3) (4) (0) 

 1. Perkuliahan      

2. Skill Lab      

3. Laporan Jaga      

4. Visite Besar      

5. Diskusi/presentasi ilmiah      

D3 Bagaimana penilaian Saudara terhadap aspek belajar mengajar di bawah ini?  
 

  Kurang 
 

Cukup 
 

Besar 
 

Sangat 
Besar 

  (1) (2) (3) (4) 

1. Kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen-
dosen di luar jadwal kuliah 

    

2. Pembimbingan akademik     

3. Kesempatan berpartisipasi dalam penelitian dan 
poster 

    

4. Kondisi umum belajar mengajar     

 
 

D4 Bagaimana penilaian Saudara terhadap kondisi fasilitas belajar pada saat Saudara belajar di 
program studi Saudara?  
 

  Kurang 
 

Cukup 
 

Besar 
 

Sangat 
Besar 

Tidak 
Ada 

  (1) (2) (3) (4) (0) 

1. Perpustakaan      

2. Teknologi informasi dan 
komunikasi 
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3. Modul      

4. Ruang Diskusi      

5. Skill Lab      

6. Alat  EMG      

7. Alat TCD      

8. Alat EEG      

9. Ruangan NO-NOT      

 10. Ruangan Neurobehavior dan 
Neurorestorasi 

     

 
 

E. INDIKATOR KOMPETENSI DAN DAYA SAING 

E1 Setelah lulus, apakah Saudara langsung bekerja ? 
1. ya (< 6 bulan) 
2. tidak, tulisan alasan 
 

 

E2 Saat baru lulus, sejauh mana Saudara merasa mampu bersaing 
dengan lulusan perguruan tinggi lain pada bidang ilmu yang sama? 
1. sangat mampu          2. mampu    
3. kurang mampu         4. sangat tidak mampu 
 

 
 
 

 
 
 

E3 Dalam pekerjaan, menurut penilaian Saudara sejauh mana kompetensi berikut diperlukan? 

 
Tidak  

Penting 
Kurang 
Penting 

Penting 
 

Sangat 
Penting 

 (1) (2) (3) (4) 

1. Integritas (moral, etika dan profesionalisme)     

2. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Saudara secara 
mendalam 

    

3. Kemampuan merencanakan dan melakukan 
penelitian yang inovatif sesuai dengan ilmu saudara 

    

4. Kemampuan memecahkan masalah kompleks yang 
berkaitan dengan ilmu Saudara 

    

5. Kemampuan mengkomunikasikan informasi spesifik 
dan terkini berdasarkan hasil kajian (evidence based) 

    

6. Kemampuan mempublikasikan hasil penelitian dalam 
jurnal nasional/lnternasional 

    

7. Kemampuan mengkomunikasikan hasil penelitian 
dalam forum ilmiah di tingkat nasional atau 
internasional 
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E3 Dalam pekerjaan, menurut penilaian Saudara sejauh mana kompetensi berikut diperlukan? 

8. Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 
mengintegrasikannya dengan ilmu  pengetahuan 
mutakhir  

    

9. Kepemimpinan     

10. Kerjasama dalam tim     

11. Bahasa Inggris     

12. Komunikasi efektif     

13. Penggunaan teknolog informasi     

 
 
 

Saran untuk perbaikan Program Studi: 

 
 
 
 
 
 

 
 

…………..., …..…………20.…. 
 
 

               Ttd  
                                         

  (   Nama jelas  ) 
 
 

TERIMAKASIH 
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4. Dokumen SPMI Terhadap Pengguna Lulusan  
 

Kuesioner Tracer Study (untuk Stakeholder) 

Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi(PPDSN)  

FK Unsrat 
 

Yang Terhormat Bapak/Ibu Pengguna Alumni PPDSN FK Unsrat  

 

Kami mohon kesediaan Saudara untuk mengisi beberapa pertanyaan dibawah ini terkait penilaian terhadap kinerja 
alumni Alumni PPDSN FK Unsrat yang bekerja pada instansi Saudara. Kuesioner ini akan menjadi umpan balik 
bagi kami, yang kemudian hasilnya akan kami jadikan acuan untuk memperbaiki kualitas Alumni PPDSN di instansi 
kami. Kami mohon untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Atas bantuan 
dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 

 

Dekan Fakultas Kedokteran  

Universitas Sam Ratulangi, 

 

 

 

 

Prof Dr. Adrian Umboh, Sp.A(K) 
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Biodata Pengguna Jasa 

Nama pimpinan / atasan pengguna alumni : 

Jabatan    : 

Nama institusi    : 

Alamat institusi   : 

Nomor telepon   : 

Nomor faksimili    : 

Alamat email    : 

Alamat website perusahaan  : 

Keterangan Alumni 

Nama alumni yang berada di bawah pengawasan : 

Jenis pekerjaan yang ditangani alumni  : 

Jabatan yang dimiliki alumni    : 

Peluang pengembangan karier bagi alumni  : a. Kenaikan pangkat 

  b. Kenaikan jabatan  

         c. Kenaikan gaji 

         d. Lain-lain, sebutkan.............. 

Pertanyaan 

1. Bagaimanakah penilaian saudara terhadap penguasaan alumni dalam aspek berikut: 

No Aspek Penilaian Alasan 

Kurang Cukup Baik Sangat 
Baik 

A Integritas (jujur, 
memiliki prinsip moral 
yang kuat, konsisten 
terhadap standar 
moral dan etik dalam 
berprilaku) 

     

B Profesionalisme 
(keahlian 
berdasarkan 
keilmuan) 

     

C Bahasa Inggris      

D Teknologi Informasi      

E Komunikasi      

F Kepemimpinan      
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No Aspek Penilaian Alasan 

Kurang Cukup Baik Sangat 
Baik 

G Kerjasama Tim      

H Pengembangan Diri      

 

2. Apakah selama ini Saudara atau perusahaan Saudara telah puas dengan hasil kerja lulusan Alumni 
PPDSN FK Unsrat? 
(mohon jelaskan alasan Saudara) 

3. Materi dan keterampilan apa yang perlu diajarkan dalam pendidikan di Alumni PPDSN FK Unsrat, 
berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja (diperbolehkan spesifik di bidang 
pekerjaan yang saudara pimpin)? 

4. Saran stakeholder (pengguna alumni) untuk meningkatkan kualitas pendidikan Alumni PPDSN FK Unsrat 
Kuesioner ini kami isi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di tempat kami. 

…………., …………….…. 20…… 

 

 

(…………………………………….) 

Pimpinan Instansi/Pengguna Jasa 
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5. Dokumen SPMI di Bidang Pegabdian Kepada Masyarakat 
 
 
 

 
 
 
 

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI 

 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) TENAGA PENDIDIK 

Nama tenaga pendidik : 

Tanggal   : 

 

4 : Sering  

3 : cukup sering 

2 : cukup 

1 : tidak  

No ITEM 4 3 2 1 

1 Kegiatan PKM yang dilaksanakan setiap 3 bulan ke 
daerah-daerah 

    

2 Pegabdian kepada masyarakan yang dilakukan melalui 
publikasi media massa 

    

3 Pegabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan 
langsung misalnya disekolah-sekolah maupun di forum 

    

4 Meningkatkan pelayanan pegabdian kepada masyarakat 
melalui kerja sama dengan RS jejaring 

    

Saran  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS SAM RATULANGI 
FAKULTAS KEDOKTERAN/ RSUP PROF.DR.R.D.KANDOU MANADO 
BAGIAN / KSM NEUROLOGI 
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI(PPDSN) 
Alamat : Bagian/KSM Neurologi  
              Jalan Raya Tanawangko Malalayang I, Manado Sulawesi Utara 95262 
               Telp./Fax : 0431 – 838279, email:neurologiunsrat@yahoo.co.id 
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6. Dokumen SPMI di Bidang Penelitian : 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJAMINAN MUTU 

STANDAR MUTU PENELITIAN 

PENELITIAN  

1. Judul Penelitian  

2. Nama Peneliti Utama 
Anggota Peneliti 1 
Anggota Peneliti 2 

 
 

3. Lama penelitian  

4. Sumber/ Biaya penelitian  

5. Luaran penelitian 
Nasional 
Internasional 

 
 

6. Haki  

 

Mengetahui 

Koordinator dan Tim Penjaminan Mutu          Peneliti 

          

dr. Corry N. Mahama, Sp.S     (Nama Peneliti)   

 

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
FAKULTAS KEDOKTERAN/ RSUP PROF.DR.R.D.KANDOU MANADO 

BAGIAN / KSM NEUROLOGI 

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI (PPDSN) 
Alamat : Bagian/KSM Neurologi  

              Jalan Raya Tanawangko Malalayang I, Manado Sulawesi Utara 95262 

               Telp./Fax : 0431 – 838279, email:neurologiunsrat@yahoo.co.id 

 


