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MANUAL PENETAPAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi

perguruan

tinggi

kesehatan

berkualitas

yang

menghasilkan lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas
penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan
IPTEK dan pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi
pendidikan sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan

sistem

penjaminan

mutu

Internal

untuk

menghasilkan tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen
dan pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health
Profesional Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada
masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan
, profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.
B. Tujuan Manual Standar
Penetapan
Penelitian

Hasil

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Hasil Penelitian (SHP) ini
adalah sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan
standar hasil penelitian.

C. Luas Lingkup Manual dan Manual penetapan SHP ini mencakup mutu hasil penelitian dosen dan
Penggunaanya

mahasiswa agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral,
dan etika, yang dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. Hasil penelitian
mahasiswa mencakup pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta
ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
Penggunaan

manual

penetapan

standar

ini

diarahkan

untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
D. Definisi

1. SHP merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Menetapkan SHP adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

E. Langkah-langkah
prosedur

atau 1. Pembentukan Tim Perumus SHP.
2. Tim merumuskan SHP berdasar hasil kajian.
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3. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap SHP yang telah
dirumuskan.
4. Tim melakukan usulan penetapan SHP.
5. Tim melakukan sosialisasi SHP.
F. Kualifikasi
Pejabat/Petugas

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kupang;
yang 2. Pimpinan di tingkat direktorat, Jurusan, program studi serta dosen

menjalankan Standar
G. Catatan

yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa:
1. Renop Poltekkes Kupang.
2. Renstra Poltekkes Kupang.
3. Roadmap Penelitian Dosen.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2010.
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan sesuai
standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard Nasional
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit).
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
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7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang baik,
bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan , profesi
, dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Hasil Penelitian (SHP)
adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah
ditetapkan dalam manual penetapan standar.

C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pelaksanaan SHP mencakup tujuan, pelaksanaan
dan Penggunaanya

penelitian serta menghasilkan luaran hasil penelitian.
Penggunaan manual pelaksanaan standar ini dilakukan pada saat sebuah
standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh dosen maupun
mahasiswa baik di Fakultas, Jurusan, Prodi maupun Pusat PPM.

D. Definisi

1. Melaksanakan SHP adalah jika setiap penelitian menghasilkan luaran
dalam bentuk publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial,
model, atau kebijakan, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku
kepentingan, buku ajar atau bahan ajar, atau hak kekayaan intelektual.
2. Penelitian yang dilakukan dosen adalah bersifat ilmiah dan minimal ada
75% hasil penelitian dosen yang
terbitan berkala ilmiah yang

terpublikasikan dalam prosiding,
memenuhi

persyaratan

untuk

diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala
ilmiah bertaraf internasional.
E. Langkah – langkah 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi
atau Prosedur

prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi SHP kepada seluruh dosen, dan mahasiswa,
secara periodik dan konsisten.
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3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja
atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penelitian dengan
menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.
F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Poltekkes Kupang sebagai koordinator
menjalankan SoP

pemenuhan

standar

yang

telah

ditetapkan

dalam

manual

penetapan standar.
2. Ketua Pusat PPM sebagai koordinator pelaksanaan penelitian Dosen.
3. Ketua jurusan dan ketua program studi dalam kaitannya dengan hasil
penelitian baik dosen maupun mahasiswa.
G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang disesuaikan dengan
isi SK.
2. Statuta Poltrekkes Kupang.
3. Renstra Poltekkes Kupang.

H. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Peraturan Pemerintah

RI

No. 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
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MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan

kemitraan

dalam

pelaksanaan

Tri

Dharma

Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Manual evaluasi standar hasil penelitian bertujuan untuk:
1. Meningkatkan

kompetensi

dosen

dan

mahasiswa

dalam

melaksanakan penelitian;
2. Meningkatkan proses dan hasil penelitian;
3. Menilai akuntabilitas hasil penelitian dosen dan mahasiswa;
4. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pendidikan dan keguruan;
5. Mempercepat terwujudnya visi dan misi pendidikan Poltekkes Kupang.
C. Luas Lingkup Manual 1. Luas Lingkup
dan Penggunaanya

Luas lingkup manual evaluasi standar hasil penelitian ini mencakup
bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring,
mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar dalam
memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan
Penggunaan manual evaluasi standar hasil penelitian ini dilakukan
pada saat pelaksanaan standar tersebut memerlukan pemantauan
atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi
secara rutin dan terus menerus.

D. Definisi istilah

1. Evaluasi standar hasil penelitian dosen dan mahasiswa adalah ukuran
penilaian kualitas perencanaan, pelaksanaan,

dan pengendalian
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proses pelaksanaan

penelitian sesuai dengan penetapan dan

pelaksanaan standar.
2. Perencanaan
dilakukan

penelitian

dosen

adalah

tahapan

perencanaan

yang

dan mahasiswa dalam mempersiapkan segala

sesuatu yang terkait dengan hasil penelitian tersebut.
3. Pelaksanaan

penelitian

adalah

pelaksanaan

aktivitas

yang

dilakukan dosen dan mahasiswa dalam melakukan segala sesuatu
yang terkait dengan tugas dosen dan mahasiswa tersebut.
4. Pengendaliaan penelitian adalah proses monitoring yang dilakukan
sistem atas segala hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam
mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang terkait
dengan tugas dosen dan mahasiswa tersebut.
5. Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi dilakukan pada
setiap kurun waktu yang tetap.
E. Langkah-langkah atau 1. Pembentukan tim untuk mengevaluasi hasil penelitian dosen.
Prosedur

2. Tim meminta laporan kepada dosen untuk membuat membuat
laporan hasil penelitian secara periodik.
3. Tim menilai ketercapaian prestasi, dan memverifikasi kesesuaian
dokumen pendukung dengan penelitian dosen yang telah dilakukan.
4. Hasil penilaian dalam bentuk hardcopy rangkap dua dan softcopy. Satu
buah

hardcopy

nantinya

dikembalikan

kepada

dosen

yang

bersangkutan sesudah disahkan.
5. Apabila ketercapaian hasil penelitian dosen tersebut telah memenuhi
standar yang telah ditetapkan dengan dibuktikan bukti pendukung,
maka laporan hasil penelitian dianggap lolos.
6. Bukti pendukung laporan yang telah lolos maupun tidak lolos
dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk disimpan
kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan.
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7. Apabila tim menyatakan (a) ketercapaian hasil penelitian dosen
tidak atau belum memenuhi syarat sesuai standar atau (b) bukti
pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka
laporan hasil penelitian dianggap gagal dan dikembalikan kepada
dosen yang bersangkutan, untuk diperbaiki.
8. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara anggota Tim maka pemimpin
perguruan tinggi dapat menunjuk anggota tim ketiga.
9. Ketua Jurusan mengesahkan hasil laporan tim dan mengkompilasi
semua

laporan

hasil

penelitian

dosen

yang

menjadi

tanggungjawabnya. Ketua Jurusan bertanggung jawab dan berwenang
untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh tim.
10. Hasil kompilasi di tingkat Jurusan ini kemudian diserahkan kepada
Direktur untuk dibuat rekap ditingkat Poltekkes Kupang secara
keseluruhan.
11. Direktur mengkompilasi semua laporan dari tingkat fakultas dan
membuat laporan di tingkar Poltekkes Kupang.
12. Direktur bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi
kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Ketua Jurusan.
13. Setiap hasil penelitian didesiminasikan minimal di tingkat Jurusan.
14. Pusat PPM secara rutin setiap tahun mengadakan diseminasi hasil
penelitian tingkat Poltekkes Kupang sampai nasional.
F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi adalah :

Pejabat/Petugas yang 1. Direktur dan semua pejabat struktural di semua unit kerja dan semua
menjalankan SoP

tingkat kerja.
2. Ketua Pusat PPM dan jajarannya.
3. Reviewer hasil penelitian baik internal maupun eksternal.
4. Tim Penilai Angka Kredit Poltekkes Kupang.

G. Catatan

Manual evaluasi standar hasil penelitian dosen dalam implementasinya
membutuhkan:
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1. Fomulir laporan dan evaluasi hasil penelitian dosen.
2. Form prosedur evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Renob dan Statuta Poltekkes Kupang
H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2010.
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset;
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional;
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil penelitian (SHP)
adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu hasil penelitian
sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi.

C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tujuan, prinsip,
dan Penggunaanya

dan bentuk kerja sama serta mencakup pelaksanaan dan hasil penelitian.
Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat
pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus
menerus.

D. Definisi istilah

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu

kegiatan

dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam SHP.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua
aspek
berkala,

dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara
untuk

mencocokkan apakah

semua

aspek

penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan
isi SK.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna
untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
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E. Langkah – langkah 1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester
atau Prosedur

dan atau tahunan.
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan,
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian
yang tidak sesuai dengan isi SHP.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang
telah dilaksanakan.
4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan dari isi standar.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut,
misalnya

apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali

berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan
kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
F. Kualifikasi
Pejabat/Petugas
yang
SOP

menjalankan

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:
1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kupang
sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Pusat PPM dan jajarannya,
3. Pimpinan Poltekkes, Jurusan, Program Studi serta dosen yang sesuai
dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

G. Catatan
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H. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2010;
6. Renop Poltekkes Kupang;
7. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
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8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Hasil Penelitian (SHP)
adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu hasil penelitian
dosen dan mahasiswa secara periodik agar dapat menjamin
keberlanjutan peningkatan standar kualifikasi dan kompetensi dosen
dan mahasiswa.

C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual peningkatan SHP mencakup tujuan, pelaksanaan
dan Penggunaanya

penelitian, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu hasil
penelitian.
Pelaksanaan peningkatan standar hasil penelitian dilakukan dalam satu
siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya,
menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan
evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat
diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus
telah berakhir.

D. Definisi istilah

1. Pengembangan

atau

peningkatan

standar

hasil

penelitian

merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari
isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar merupakan tindakan menilai isi standar didasarkan,
antara lain, pada:
a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
b. Renop Poltekkes Kupang;
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar
sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya.
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E. Langkah – langkah 1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.
atau Prosedur

2. Tim

menyelenggarakan

mendiskusikan

rapat

hasil laporan

atau

forum

pengendalian

diskusi

standar,

untuk
dengan

mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Tim melakukan evaluasi komponen standar hasil penelitian.
4. Tim melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar hasil
penelitian yang baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam
penetapan standar hasil penelitian.
F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan peningkatan standar adalah :

Pejabat/Petugas yang 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
menjalankan SoP

koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam
manual penetapan standar.
2. Ketua Pusat PPM sebagai koordinator pelaksanaan penelitian Dosen.
3. Kaprodi dan ketua jurusan dalam kaitannya dengan hasil penelitian
baik dosen maupun mahasiswa.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen
tertulis berupa:
1. Prosedur/SOP yang berkaitan dengan kegiatan yang disesuaikan
dengan isi SHP.
2. Statuta Poltekkes Kupang.
3. Renstra Poltekkes Kupang.
4. Renop Poltekkes Kupang.

1. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
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4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
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MANUAL PENETAPAN
STANDAR ISI PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan

Manual

Penyusunan manual penetapan standar isi penelitian bertujuan untuk

Standar Kompetensi

menetapkan standar isi penelitian yang berupa kriteria minimal tentang

Lulusan

kedalaman

dan keluasan materi penelitian baik pada penelitian dasar

maupun penelitian terapan.
C. Luas Lingkup Manual 1. Manual penetapan standar isi penelitian ini berlaku ketika skim
dan Penggunaanya

penelitian ditawarkan.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar isi penelitian
yang tercantum dalam tujuan manual penetapan standar isi penelitian.

D. Definisi

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman
dan keluasan materi penelitian.
2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar
dan penelitian terapan.

E. Langkah-langkah atau 1. Pimpinan Pusat PPM dan Fakultas menetapkan Tim untuk menetapkan
prosedur

standar isi penelitian berdasarkan.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan
dengan penetapan standar isi penelitian.
3. Tim menetapkan standar isi penelitian sesuai dengan skim penelitian
yang ditawarkan.
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4. Tim mengajukan draf standar isi penelitian untuk disahkan oleh kepala
lembaga.
F. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan Standar

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kupang sebagai
perancang dan koordinator.
2. Pimpinan fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan
untuk menjalankan standar isi penelitian.

G. Catatan
H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
3. Rodmap penelitian Pusat PPM.
4. Renstra Poltekkes Kupang.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2016.
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR ISI PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan

kemitraan

dalam

pelaksanaan

Tri

Dharma

Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

23

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian
bertujuan untuk menetapkan penelitian yang telah memenuhi kriteria
minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik pada
penelitian dasar maupun penelitian terapan.

C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi penelitian
dan Penggunaanya

mencakup dua standar, yaitu:
1. Standar materi penelitian dasar;
2. Standar materi penelitian terapan.

D. Definisi

1. Materi penelitian dasar merupakan penelitian yang berorientasi pada
luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat
baru.
2. Materi penelitian terapan merupakan penelitian yang berorientasi
pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia
usaha, dan/atau industri.

E. Langkah – langkah 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan
atau Prosedur

isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan standar isi penelitian kepada seluruh dosen.
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3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang
memuat karak-teristik untuk masing-masing skim penelitian.
4. Tim menetapkan penelitian berdasarkan materinya yang terbagi atas
penelitian dasar dan penelitian terapan.
F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan

pemenuhan/pengendalian standar

Pejabat/Petugas Yang adalah :
Menjalankan SOP

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam
manual penetapan standar.
2. Pejabar struktural di lingkungan Poltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Tim yang ditunjuk oleh kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian
Msyarakat yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menetapkan
penelitian dasar dan penelitian terapan.

G. Catatan
H. Referensi

1. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016
4. Rodmap Penelitian Pusat PPM
5. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.
Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
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8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

1. Memonitor

pelaksanaan standar isi penelitian sebagai bentuk

diagnostic evaluation untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang
menghalangi pelaksanaan standar isi penelitian dan mengambil langkah
yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
2. Menguatkan atau mengendalikan proses pelaksanaan standar isi
penelitian sebagai bentuk formative evaluation.
3. Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar isi penelitian sebagai
bentuk Summative evaluation dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan
dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.
C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup evaluasi pelaksanaan standar ini mencakup evaluasi terhadap
dan Penggunaanya

dua materi penelitian, yaitu:
1. Isi materi penelitian dasar.
2. Isi materi penelitian terapan.

D. Definisi istilah

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna
untuk merumuskan suatu alternatif keputusan;
2. Diagnostic evaluation adalah

evaluasi yang bertujuan mengetahui

kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi
standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut;
3. Formative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan memantau
(monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
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dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian pelaksanaan standar;
4. Summative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis
hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain,
tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar.
E. Langkah – langkah 1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
atau Prosedur

2. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas
pelaksanaan standar isi penelitian.
3. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan Jurusan melakukan analisis
pelaksanaan standar isi penelitian.
4. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan Jurusan merumuskan simpulan
hasil analisis pelaksanaan standar isi penelitian.

F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah

Pejabat/Petugas yang :
menjalankan SoP

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
koordinator evaluasi standar isi penelitian.
2. Pejabat struktural dilingkungan Poltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

3. Catatan
4. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
2. Rodmap Penelitian Pusat PPM Poltekkes Kupang
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2014
4. Statuta Poltekkes Kupang
5. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR ISI PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset;
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional;
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau
pelaksanaan standar isi penelitian yang tidak terpenuhi dan memperkuat
pencapaian pelaksanaan standar.

C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pengendalian standar ini mencakup dua standar,
dan Penggunaanya

yaitu:
1. Standar materi penelitian dasar.
2. Standar materi penelitian terapan.

D. Definisi istilah

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu

kegiatan

dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standard.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua
aspek

dari pelaksanaan standar isi penelitian untuk

mencocokkan

kesesuaian aspek tersebut dengan isi standard.
E. Langkah – langkah 1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar
atau Prosedur

isi penelitian pada awal seleksi penelitian dan akhir penelitian.
2. Tim mengidentifikasi dokumen

(instrumen) evaluasi pelaksanaan

standar isi penelitian.
3. Tim

mencatat

atau

merekam

semua

temuan

berupa

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi penelitian.

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

30

4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar
dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standard.
5. Tim memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
7. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
8. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan Jurusan melaporkan hasil dari
pengendalian standar itu kepada kepala Pusat PPM, dan pimpinan
JURUSANs disertai saran atau rekomendasi.
F. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan SoP

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Poltekkes Kupang sebagai koordinator
pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan Poltekkes Kupang

dengan bidang

pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan lembaga untuk
melakukan pengendalian standar isi penelitian.
G. Catatan

Untuk menjalankan standar ibni perlu dilengkapi dengan dokumen tertulis
berupa:
1. Formulir Evaluasi;
2. Formulir temuan hasil pemeriksaan;
3. Statuta Poltekkes Kupang;
4. Renstra Poltekkes Kupang.

H. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
2. Rodmap Penelitian Pusat PPM Poltekkes Kupang;
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2014
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR ISI PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
6. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
7. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
8. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
9. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
10. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Tujuan Institusi Poltekkes
11. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
12. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
13. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
14. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
15. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
17. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
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18. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
19. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
20. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Manual pengembangan/ peningkatan standar ini bertujuan untuk
menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar isi penelitian pada
saat setiap berakhirnya pelaksanaan standar isi penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini.
dan Penggunaanya

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar isi
penelitian telah berakhir dalam satu siklus.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar isi penelitian dilakukan
penguatan untuk peningkatan mutu.
3. Manual ini berlaku untuk dua standar, yaitu
a. Standar Materi Penelitian Dasar
b. Standar Materi Penelitian Terapan

D. Definisi istilah

1. Pengambangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk
melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara
periodik dan berkelanjutan.
2. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar
sesuai dengan aspek yang diatur.

E. Langkah – langkah 1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar;
atau Prosedur

2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan dosen;
3. Tim melakukan evaluasi terhadap materi standar isi penelitian;
4. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi isi standar sehingga tercipta
standar baru;
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5. Tim menempuh langkap

atau prosedur

yang berlaku

dalam

penetapan standar baru.
F. Kualifikasi
Pejabat/Petugas
yang

Manual ini dilengkapi dengan SoP yang dikembangkan oleh pihak-pihak
berikut ini.

menjalankan 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai

SoP

koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan Poltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para
dosen yang ada di Jurusan dan Program Studi.

G. Catatan

Untuk menjalankan standar ini perlu dokumen fisik berupa formulir
temuan hasil pemeriksaan, statute dan restra Poltekkes Kupang.

H. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI

No. 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional
2. Rodmap Penelitian Pusat PPM Poltekkes Kupang
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2014
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MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi

perguruan

tinggi

kesehatan

berkualitas

yang

menghasilkan lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan

Manual

Penyusunan penetapan standar proses

penelitian bertujuan untuk

Standar Kompetensi

menetapkan kriteria minimal kriteria minimal tentang kegiatan

Lulusan

penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

C. Luas Lingkup Manual 1. Penetapan standar proses
dan Penggunaanya

penelitian ini berlaku ketika skim

penelitian ditawarkan.
2. Penetapan standar ini berlaku untuk standar proses penelitian yang
tercantum dalam tujuan penetapan standar proses penelitian.

D. Definisi

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan
penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

E. Langkah-langkah atau 1. Pimpinan Pusat PPM dan Jurusan membentuk Tim untuk
prosedur

menetapkan standar proses penelitian yang mencakup proses
pengajuan proposal; evaluasi proposal; persetujuan proposal;
pelaksanaan proposal; diseminasi hasil pelaporan; dan publikasi.
2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan manajemen Poltekkes
Kupang yang relevan dengan proses penelitian.
3. Tim menetapkan standar proses penelitian sesuai dengan skim
penelitian yang ditawarkan.
4. Tim mengajukan draf standar proses penelitian untuk disahkan oleh
kepala Pusat.
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F. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan Standar

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kupang
sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan Jurusan, Program studi dan Tim yang telah diberi
kewenangan untuk menjalankan standar proses penelitian.

G. Catatan
H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
3. Rodmap penelitian Pusat PPM Poltekkes Kupang;
4. Renstra Poltekkes Kupang;
5. TOR Penelitian.
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.
Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
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7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan
prasarana

penelitian bertujuan untuk menetapkan

kriteria minimal

pelaksanaan tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar proses penelitian
dan Penggunaanya

mencakup tiga standar, yaitu:
1. Perencanaan penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian, dan
3. Pelaporan penelitian.

D. Definisi

1. Perencanaan penelitian merupakan tahapan awal proses penelitian
yang meliputi penyunan TOR, seleksi proposal, dan paengumuman hasil
seleksi.
2. Pelaksaan

penelitian

merupakan

tahap

lanjutan

perencanaan

penelitian yang berupa seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan
desiminasi hasil penelitian.
3. Pelaporan penelitian merupakan tahap akhir proses penelitian yang
diwujudkan dalam bentuk pelaporan hasil penelitian dan publikasi
ilmiah hasil penelitian.
E. Langkah – langkah 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan
atau Prosedur

skim penelitian;
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2. Tim menentukan tahapan proses penelitian yang dapat menunjang
kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil
penelitian.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa instrumen
yang memuat informasi tahapan proses penelitian yang terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar sebagai

Pejabat/Petugas yang berikut.
menjalankan SoP

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam
manual penetapan standar.
2. Pejabar struktural dilingkungan Poltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Tim yang ditunjuk oleh kepala Pusat

yang bertugas untuk

mengidentifikasi dan menetapkan tahapan proses penelitian.
G. Catatan
H. Referensi

1. Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang- Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Permen Ristekdikti Nomor 44 tahun 2016;
4. Rodmap Penelitian Pusat PPM;
5. Renstra Poltekkes Kupang;
6. TOR Penelitian.
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MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan sesuai
standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.
Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang Kesehatan.
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard Nasional
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional.
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang baik,
bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan , profesi
, dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

1. Memonitor pelaksanaan proses penelitian sebagai langkah diagnostic
evaluation

untuk mengetahui kelemahan atau kendala

yang

menghalangi pelaksanaan standar proses penelitian dan mengambil
langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala
tersebut.
2. Menguatkan atau mengendalikan proses pelaksanaan standar proses
penelitian sebagai langkah formative evaluation.
3. Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar proses penelitian sebagai
bentuk summative evaluation dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan
dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.
C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup evaluasi pelaksanaan standar ini mencakup evaluasi terhadap
dan Penggunaanya

tiga proses penelitian, yaitu:
1. Perencanaan penelitian,
2. Pelaksanaan penelitian, dan
3. Pelaporan penelitian .

D. Definisi istilah

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk
merumuskan suatu alternatif keputusan
2. Diagnostic evaluation adalah

evaluasi yang bertujuan mengetahui

kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar
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dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan
atau kendala tersebut;
3. Formative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan memantau
(monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian
pelaksanaan standar;
4. Summative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil
akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain,
tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar.
E. Langkah – langkah 1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar proses
atau Prosedur

penelitian;
2. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan Jurusan memberi evaluasi atas
pelaksanaan standar proses penelitian;
3. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan Jurusan

melakukan analisis

pelaksanaan standar proses penelitian;
4. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan Jurusan merumuskan simpulan
hasil analisis pelaksanaan proses penelitian.
F. Kualifikasi
Pejabat/Petugas
yang

menjalankan

SoP

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah :
1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
koordinator evaluasi standar proses penelitian.
2. Pejabar struktural dilingkungan Poltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

G. Catatan
H. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

43

3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
4. Rodmap penelitian Pusat PPM;
6. Renstra Poltekkes Kupang;
7. TOR Penelitian.
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
6. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
7. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset;
8. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
9. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional;
10. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
6. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
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7. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
8. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
9. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.

C. Tujuan Manual

Penyusunan manual pengendalian standar ini bertujuan untuk memantau
pelaksanaan standar proses

penelitian yang tidak terpenuhi dan

memperkuat pelaksanaan standar yang telah memenuhi kriteria minimal
standar.
D. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tiga
dan Penggunaanya

proses

penelitian, yaitu:
1. Perencanaan penelitian,
2. Pelaksanaan penelitian, dan
3. Pelaporan penelitian .

E. Definisi istilah

1. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap

suatu

proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah
proses atau kegiatan pelaksanaan standar proses penelitian berjalan
sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
2. Pemeriksaan merupakan tindakan pengecekan atau pengauditan
secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar proses
penelitian untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi
standar
F. Langkah – langkah 1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
atau Prosedur

standar proses penelitian.
2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelakasanaan
standar proses penelitian.
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3. Tim

mencatat

atau

merekam

semua

temuan

berupa

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan
hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses penelitian.
4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar
dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar.
5. Tim memeriksan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
7. Tim membuat laporan tertulis

tentang semua hal yang

menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
8. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala
Pusat PPM dan pimpinan Jurusan disertai saran atau rekomendasi.
G. Kualifikasi
Pejabat/Petugas Yang
Menjalankan SOP

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural dilingkungan POltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan Pusat untuk
melakukan pengendalian standar proses penelitian.

H. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
4. Rodmap penelitian Pusat PPM;
5. Renstra Poltekkes Kupang;
6. TOR Penelitian.
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.
Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
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7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Pengembangan/peningkatan standar ini bertujuan untuk menjamin
keberlanjutan peningkatan mutu standar proses penelitian pada saat
setiap berakhirnya pelaksanaan standar proses penelitian.

C. Luas Lingkup Manual Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:
dan Penggunaanya

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan proses penelitian
telah berakhir dalam satu siklus.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan
penguatan untuk peningkatan mutu.
3. Manual ini berlaku untuk tiga proses penelitian, yaitu:
a. Perencanaan penelitian,
b. Pelaksanaan penelitian, dan
c. Pelaporan penelitian .

D. Definisi istilah

3. Pengambangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk
melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu proses penelitian secara
periodik dan berkelanjutan.
4. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar
sesuai dengan aspek yang diatur.

E. Langkah – langkah 1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
atau Prosedur

2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut dengan mengundang dosen dan penjabat yang terkait.
3. Tim melakukan evaluasi terhadap isi standar proses penelitian.
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4. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar proses penelitian
sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah

atau prosedur

yang berlaku

dalam

penetapan standar baru.
F. Kualifikasi

Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak

Pejabat/Petugas yang berikut ini.
menjalankan SoP

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan Poltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen
yang ada di Jurusan dan Program studi.

G. Catatan
H. Referensi

1. Formulir temuan hasil pemeriksanaan;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
5. Rodmap penelitian Pusat PPM;
6. Renstra Poltekkee Kupang;
7. TOR Penelitian.
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MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan

sistem

penjaminan

mutu

Internal

untuk

menghasilkan tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

51

5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
7. Meningkatkan

kualitas

dan

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.
B. Tujuan

Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian penelitian ini

Standar Kompetensi

adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar

Lulusan

penilaian penelitian.

C. Luas Lingkup Manual 1. Manual penetapan standar penilaian penelitian ini berlaku ketika
dan Penggunaanya

sebuah standar penilaian penelitian hendak dirancang, dirumuskan,
dan ditetapkan oleh Tim;
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar
penilaian penelitian yang dibiayai oleh Poltekkes Kupang;
3. Manual penetapan standar ini berlaku untuk penilaian penelitian yang
dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka penyusunan
laporan tugas akhir yang diatur berdasarkan pedoman akademik
Poltekkes Kupang.

D. Definisi

1. Standar

adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi

minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian
terhadap proses dan hasil penelitian.
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3. Menetapkan standar proses penelitian adalah tindakan berupa
merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.
E. Langkah-langkah atau 1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar penilaian penelitian;
prosedur

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar penilaian
penelitian;
3. Tim merumuskan standar penilaian penelitian berdasar hasil kajian;
4. Tim melakukan penetapan standar penilaian penelitian;
5. Tim melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian.

F. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan Standar

3. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri
Yogyakarta sebagai perancang dan koordinator;
4. Pimpinan Pusat PPM dan jajarannya
5. Pimpinan Poltekkes Kupang, Jurusan, Program Studi serta dosen
yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
6. TIM yang ditunjuk oleh Direktur atau Pusat PPM.

G. Catatan
H. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2010;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;
4. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang
Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
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6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
7. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Poltekkes Kupang;
9. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga

kependidikan

dan

mahasiswa

dalam

pelaksanaan

Tridharma.

B. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian penelitian
adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar
atau memenuhi standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.

C. Luas Lingkup Manual 1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar penilaian penelitian
dan Penggunaanya

adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar penilaian
penelitian yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi dengan
memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar ini dilakukan pada saat
standar penilaian

penelitian

harus

dilaksanakan

dalam

penyelenggaran kegiatan penilaian penelitian oleh semua unit kerja
bidang penelitian.
3. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian ini digunakan
sebagai pedoman penilaian proses dan hasil penelitian secara
terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel,
dan transparan.
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D. Definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar

penilaian

penelitian

merupakan

kriteria

minimal

penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
3. Melaksanakan standar proses penelitian adalah bagaimana
pernyataan standar proses penelitian yang telah ditetapkan harus
dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
4. Prosedur/SOP proses penelitian adalah merupakan uraian tentang
urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara
sistematis kronologis, logis, dan koheren.
E. Langkah-langkah atau 1. Tim melakukan
Prosedur

persiapan teknis dan/atau administratif sesuai

dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada
seluruh jajaran dosen di jurusan, karyawan non dosen, dan
mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur
kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi
standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar
penilaian penelitian, standar mutu yang ditetapkan sebagai tolok
ukur pencapaian.

F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan standar adalah :

Pejabat/Petugas yang 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kupang
menjalankan SoP

sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan PPM dan jajarannya;
3. Pimpinan Poltekkes Kupang, Jurusan, Program Studi serta dosen
yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya,
4. TIM yang ditunjuk oleh PPM.

G. Catatan
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H. Referensi

1. Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen
tertulis berupa:
2. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2010;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang
Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Poltekkes Kupang;
10. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL STANDAR EVALUASI
PENILAIAN PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar penilaian penelitian adalah
untuk mengevaluasi pelaksanan standar penilaian penelitian yang telah
dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau
terpenuhi.

C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian penelitian ini
dan Penggunaanya

mencakup

bagaimana

mengawasi,

memeriksa,

memantau,

memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan
standar

penilaian penelitian dalam memenuhi standar yang telah

ditetapkan
Penggunaan manual evaluasi standar penilaian penelitian ini dilakukan
pada saat pelaksanaan standar penilaian penelitian memerlukan
pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan
evaluasi secara rutin dan terus menerus.
D. Definisi istilah

5. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan
dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar
penilaian penelitian.
6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua
aspek

dari penyelenggaraan standar penilaian penelitian yang
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dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek
penyelenggaraan standar penilaian penelitian tersebut telah berjalan
sesuai dengan isi standar.
7. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai
dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna
untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
E. Langkah-langkah atau 1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu
Prosedur

semester dan atau tahunan
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan,
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar
penilaian penelitian yang memenuhi atau belum memenuhi isi
standar yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar penilaian
penelitian yang telah dilaksanakan
4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian memenuhi atau
belum memenuhi pelaksanaan standar.
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut,
misalnya apakah kemudian penyelenggaraan penilaian penelitian
kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
7. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan
kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) POltekkes Kupang
menjalankan SoP

sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Pusat PPM dan jajarannya
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3. Pimpinan Poltekkes Kupang, Jurusan , Program Studi serta dosen
yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
4. TIM yang ditunjuk oleh Pusat PPM
G. Catatan
H. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2010;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang
Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
7. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Poltekkes Kupang;
9. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset;
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional;
5. Mengembangkan

kemitraan

dalam

pelaksanaan

Tri

Dharma

Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian penelitian
adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar penilaian penelitian
sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

C. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pengendalian standar penilaian penelitian ini
dan Penggunaanya

mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar
penilaian penelitian yang telah ditetapkan.
Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat
pelaksanaan isi standar yang memerlukan pemantauan atau pengawasan,
pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara berkelanjutan,
sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum
dapat tercapai/terlaksana.

D. Definisi istilah

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu

kegiatan

dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan
tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar
penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua
aspek
berkala,

dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara
untuk

mencocokkan apakah

semua

aspek

penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan
isi Standar penilaian penelitian
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3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna
untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
E. Langkah-langkah atau 1. Melakukan pemantauan secara periodic dalam satuan waktu semester
Prosedur

dan atau tahun;
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan,
kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian
yang tidak sesuai dengan isi Standar penilaian penelitian.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti
prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang
telah dilaksanakan
4. Memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan dari isi standar.
6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut,
misalnya

apakah kemudian penyelenggaraan penelitian kembali

berjalan sesuai dengan isi standar.
8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang
menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinandan
kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
F. Kualifikasi

Pihak yang harus melakukan pengendalian standar penilaian penelitian ini

Pejabat/Petugas yang adalah:
menjalankan SoP

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kupang
sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Pusat PPM dan jajarannya;
3. Pimpinan Poltekkes, Program Studi dan Jurusan serta dosen yang
sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
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G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Formulis Evaluasi Diri
2. Formulir temuan hasil pemeriksaan

H. Referensi

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2010;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;
4. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang
Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
7. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Poltekkes Kupang;
9. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/peningkatan standar penilaian penelitian
ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap
standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan
telah tercapai.

C. Luas Lingkup Manual Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:
dan Penggunaanya

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar
dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar pada tiap siklus dilaksanakan
peningkatan mutunya.
3. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda
bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk Standar penilaian penelitian

D. Definisi istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk
melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara
periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar

merupakan tindakan menilai isi standar yang

didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya,
perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi
dan misi universitas
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3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar
sesuai dengan aspek yang diatur.
E. Langkah – langkah 1. Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian;
atau Prosedur

2. Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait dan
dosen;
3. Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar proses
penelitian.
4. Tim evaluasi melakukan revisi isi standar sehingga tercipta standar
baru.
5. Tim menempuh langkap

atau prosedur

yang berlaku

dalam

penetapan standar baru.kait dan dosen.
F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kupang
menjalankan SoP

sebagai perancang dan koordinator,
2. Pimpinan Pusat PPM dan jajarannya
3. Pimpinan Poltekkes Kupang, Program Studi, Jurusan serta dosen
yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
4. TIM yang ditunjuk oleh Pusat PPM.

G. Catatan
H. Referensi

1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi,
“Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti ,
2010;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;
4. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di bidang
Pendidikan Tinggi;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan 2014;
7. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Poltekkes Kupang;
9. Renstra Poltekkes Kupang;
10. Dokumen manual penetapan standar penilaian penelitian.
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MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITI
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan

kualitas

pendidikan

dan

pengajaran

bidang

kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
B. Tujuan

Manual

Manual mutu standar peneliti ini dibuat agar menjadi pedoman

Standar Kompetensi

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Jurusan,

Lulusan

maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian
pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat menentukan kualifikasi
peneliti.

C. Luas Lingkup Manual Manual mutu standar peneliti ini disusun agar menjadi pedoman bagi
dan Penggunaanya

penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat jurusan, maupun
program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan
dengan dana dari Kementerian Kesehatan RI atau Sumber lainnya. Manual
mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.
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D. Definisi

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk
melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat
penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,
objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai
dengan visi-misi Poltekke Kemnekes Kupang.

E. Langkah-langkah atau Penetapan standar peneliti di Poltekkes Kupang di klasifikasikan dalam
prosedur

beberapa kategori sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilaksanakan
oleh peneliti tersebut. Adapun kualifikasi peneliti adalah sebagai berikut:
Penelitian Dosen Pemula
1. Pengusul adalah dosen Poltekkes Kupang dengan jabatan fungsional
minimal Asisten Ahli.
2. Pendidikan minimal S-2.
3. Jumlah tim peneliti sebanyak 3 orang staf pengajar (termasuk ketua)
dan melibatkan 1 mahasiswa dalam penelitian.
4. Dosen dapat mengusulkan maksimal sebagai 1 (satu) ketua dan 1 (satu)
anggota pada skim penelitian di tahun yang sama.
5. Pengusul wajib mengeluarkan luaran hasil penelitian dalam bentuk:
laporan akhir, peblikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah (lokal atau nasional).
Hibah Penelitian Institusi:
1. Ketua tim peneliti adalah dosen tetap Poltekkes Kupangstrata minimal
S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;
2. Jumlah tim peneliti minimal 2 orang dan berkolaborasi dengan
mahasiswa sebagai asisten penelitian;
3. Pengusul tidak memiliki tanggungan laporan penelitian sebelumnya.
4. Pengusul tidak mendapatkan dana penelitian yang lain.
5. Jumlah dana minimal Rp 10.000.000,-
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6. Pengusul yang diterima proposal penelitiannya wajib mengumpulkan
laporan akhir tepat waktu.
7. Pengusul wajib mengeluarkan luaran hasil penelitian dalam bentuk:
laporan akhir, jurnal, dan makalah seminar (oral atau poster).

Penelitian Unggulan:
1. Pengusul adalah dosen tetap di Poltekkes Kupangyang mempunyai
NIDN;
2. Tim peneliti berjumlah 3 orang, ketua tim peneliti berpendidikan
minimal S-2 dengan melibatkan minimal 1 mahasiswa;
3. Tim peneliti harus mempunyai track record memadai dalam bidang yang
akan diteliti;
4. Penelitian bersifat mono tahun dan dapat dilanjutkan untuk tahun
berikutnya maksimal 3 tahun (sesuai roadmap yang dimiliki);
5. Dana minimum Rp 25.000.000,00/ proposal/ tahun.
6. Anggota tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengan
kebutuhan dan peta jalan (roadmap) penelitian;
7. Setiap peneliti hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul penelitian, baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota pada skema Penelitian
Unggulan Poltekkes Kupang;
8. Substansi penelitian harus merupakan bagian dari roadmap penelitian
unggulan Poltekkes Kupang;
9. Pengusul wajib mengeluarkan luaran hasil penelitian dalam bentuk:
laporan akhir, jurnal, dan makalah seminar (oral atau poster).
F. Kualifikasi

Pengelola di tingkat direktorat Poltekkes Kupang:

Pejabat/Petugas yang 1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Poltekkes
menjalankan Standar

Kupang dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM).
2. Direktur menetapkan kebijakan, norma dan standar mutu penelitian
dan disetujui oleh Senat.
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3. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi
penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat
Poltekkes Kupang.
4. Pusat PPM dapat melakukan monitoring dan evaluasi internal
(MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.
Di tingkat Program Studi:
1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan
penelitian di tingkat Poltekkes. Penjamin mutu kegiatan penelitian di
tingkat Program Studi adalah ketua Program Studi.
2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi
atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.
G. Catatan
H. Referensi
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENELITI
A. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan

sistem

penjaminan

mutu

Internal

untuk

menghasilkan tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
7. Meningkatkan

kualitas

dan

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.

B. Istilah dan definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi
dalam capaian pembelajaran;
3. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan
adalah merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis
dan koheren;
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan
standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan
mutu internal Poltekkes Kemenkes Kupang;
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
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6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi
bidang tertentu.
C. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan dalam
merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang Tridarma
Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi lulusan ini agar
menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar kompetensi lulusan
yang berkualitas..

D. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
dan Penggunaanya

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan,
keterampilan dan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

E. Langkah-langkah atau 1. Menetapkan SK Direktur mengenai Standar Peneliti;
Prosedur

2. Pusat PPM merancang pedoman penelitian yang salah satu isinya
mengatur tentang standar/kriteria peneliti.
3. Mensosialisasikan mengenai standar peneliti kepada seluruh dosen dan
mahasiswa.
4. Pusat PPM mengklasifikasikan dosen/calon peneliti berdasarkan
standar peneliti pada skim penelitian;
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5. Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu untuk memastikan
penerapan standar peneliti.
F. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang

1. Diretur

menjalankan SoP

2. Wakil direktur I
3. Pusat PPM
4. Pusat penjaminan mutu.

G. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur / SoP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

H. Referensi

1. Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

79

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENELITI
I. isi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
6. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
7. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
8. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
9. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
10. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
11. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
12. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
13. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
14. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
15. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
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16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
17. Meningkatkan

kualitas

dan

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat
18. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
19. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
20. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.

J. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan
dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi
lulusan yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang
Tridarma Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi
lulusan ini agar menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar
kompetensi lulusan yang berkualitas.

K. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
dan Penggunaanya

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan,
keterampilan dan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
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ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.
L. Definisi istilah

8. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uturan, patokan, spesifikasi minimal
yang harus dicapai atau dipenuhi;
9. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan
standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu
internal Poltekkes Kemenkes Kupang;
10. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi bidang tertentu.

12.

Langkah

langkah
Prosedur

– 1. Direktur menerima laporan atas hasil evaluasi dari masing-masing
atau

program studi terkait evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan
melalui rapat pimpinan, rapat khusus dan laporan pencapaian sasaran
mutu;
2. Diretur meminta Pusat penjaminan mutu melakukan audit mutu kepada
program studi terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
3. Diretutr menerima laporan hasil audit terkait standar kompetensi
lulusan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
4. Wadir I memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja program studi
dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan;
5. Wadir I mempelajari dan menganalisis dari laporan pencapaian sasaran
mutu rogram studi terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
6. Wadir I Menerima laporan hasil audit terkait standar kompetensi
lulusan, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen;
7. Ketua Program Studi (Kaprodi) memantau dan melakukan evaluasi
pelaksanaan standar kompetensi lulusan di program studi;
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8. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan
dan melaporkan kepada direktur melalui laporan pencapaian sasaran
mutu;
9. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan audit mutu internal
khususnya yang berkaitan dengan audit standar kompetensi lulusan;
10.

Pusat Penjaminan Mutu melakukan kompilasi dan analisis evaluasi
diri program studi atas laporan pencapaian sasaran mutu terkait
pelaksanaan standar kompetensi lulusan;

11.

Pusat Penjaminan Mutu Melaporkan kepada direktur hasil analisis
atas laporan pencapaian sasaran mutu terkait pelaksanaan
standar kompetensi lulusan dalam rapat khusus atau rapat
tinjauan manajemen;

12. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal pada program
studi terkait pencapaian standar kompetensi lulusan. Adapun rincian
kegiatannya adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit
internal;
b. Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk
kegiatan evaluasi standar kompetensi lulusan;
c. Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen
standar;
d. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal;
e. Melakukan kegiatan desk audit untuk kegiatan audit internal
standar kompetensi lulusan;
f. Mengumumkan hasil audit;
g. Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan
Manajamen
13.

Auditor Internal mengisi formulis kesediaan untuk melakukan audit
internal pada trahun akademik yang ditentukan;
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14.

Auditor Internal mempelajari dokumen-dokumen terkait standar
kompetensi lulusan dan instrumen audit;

15.

Auditor Internal melakukan audit kepada program studi yang telah
ditentukan;

16.

Auditor Internal membuat laporan audit internal untuk kegiatan
audit standar kompetensi lulusan.

13.

Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 3. Diretut
menjalankan SoP

4. Wakil direktur I
5. Ketua Program Studi
6. Pusat penjaminan mutu
7. Auditor Internal.

14.

Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu;
2. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen;
3. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi;
4. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen;
5. Laporan Pencapaian sasaran mutu program studi;
6. Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL);
7. Dokumen terkait proses pelaksanaan SKL;
8. Laporan Pencapaian sasaran mutu PS;
9. Dokumen terkait proses pelaksanaan SKL;
10. Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi;
11. Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait standar kompetensi
lulusan;
12. Surat Tugas Audit Internal;
13. Matriks rencana audit internal;
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14. Instrumen audit internal;
15. Hasil audit;
16. Materi RTM terkait SKL;
17. Form kesediaan sebagai Auditor Internal.
15.

Referensi

1. Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENELITI
I.

Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
6. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
7. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset;
8. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
9. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional;
10. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
11. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
12. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
13. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
14. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
15. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
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16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
17. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
18. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
19. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
20. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
J. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan dalam
merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang Tridarma
Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi lulusan ini agar
menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar kompetensi lulusan
yang berkualitas.

K. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
dan Penggunaanya

kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, keterampilan dan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

L. Definisi istilah

4. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uuran, patokan, spesifikasi minimal
yang harus dicapai atau dipenuhi;
5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam
capaian pembelajaran;
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6. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan adalah
merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk pencapaian
sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis dan koheren;
7. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar
tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal
Poltekkes Kemenkes Kupang;
8. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi bidang tertentu.
10.

Langkah

langkah
Prosedur

– 10. Wakil Direktur I melakukan langkah-langkah pengendalian terhadap
atau

pelaksanaan standar yang misalnya, salah, menyimpang terlalu jauh,
lemah atau lambat sekali sehingga tidak mungkin memenuhi isi standar.
Tindakan pengendalian tersebut harus didasarkan pada:
a. Hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi
melalui audit internal;
b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar
Kompetensi Lulusan, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit,
terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan
korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat program studi.
11. Ketua program studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab
terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi
standar gagal dicapai
12. Ketua program studi melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak
untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian
pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada standar yang menjadi
tanggung jawabnya;
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13. Ketua program studi menuliskan rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan pada
Laporan Pencapaian sasaran mutu program studi;
14. Ketua program studi melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki
pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan yang relevan, apabila hasil
evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan
negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas
dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya;
15. Ketua program studi mencatat dan rekam semua tindakan korektif yang
diambil;
16. Ketua program studi memantau terus menerus efek dari tindakan
korektif terhadap Standar Kompetensi Lulusan.
11.

Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 4. Wakil direktur I
menjalankan SoP
12.

Catatan

5. Ketua Program Studi
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat
direktorat;
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS;
3. Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .
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13.

Referensi

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

90

MANUAL PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN
STANDAR PENELITI
I. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
11. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang
berkualitas;
12. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas
penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan
IPTEK dan pengabdian masyarakat berbasis riset.
13. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
14. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi
pendidikan sesuai standar Nasional
15. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
21. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
22. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
23. Menerapkan

sistem

penjaminan

mutu

Internal

untuk

menghasilkan tenaga kesehatan professional
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24. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen
dan pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health
Profesional Education Unit)
25. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
26. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
27. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada
masyarakat
28. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
29. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan
, profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
30. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.
J. Tujuan Manual

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan penyelenggaraan pendidikan di
Poltekkes Kemenkes Kupang. Tujuan penetapan standar kompetensi
lulusan ini adalah untuk memberikan arah dalam merumuskan dan
menetapkan standar kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Kupang.

K. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
dan Penggunaanya

kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, keterampilan dan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
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ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.
L. Definisi istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai ataudipenuhi.
2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kriteria, ukuran, patokan,
spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam capaian
pembelajaran.
3. Prosedur/SOP standar kompetensi lulusan adalah uraian tentang urutan
suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis
kronologis, logis dan koheren.
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar
tentang hal yang dubutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal
Poltekkes Kemenkes Kupang.
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab
yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.

M. Langkah – langkah 1. Direktur menetapkan tim perumus untuk merumuskan peningkatan
atau Prosedur

standar kompetensi lulusan melalui surat tugas direktur;
2. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar kompetensi lulusan
yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan direktur;
3. Pusat penjaminan mutu menyediakan template buku standar
kompetensi lulusan;
4. Pusat penjaminan mutu membentuk tim ad hoc untuk melakukan
peningkatan standar kompetensi lulusan;
5. Pusat

penjaminan

mutu

menyiapkan

berkas

dan

dokumen

pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
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6. Pusat penjaminan mutu melakukan pengeditan dan verifikasi
pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal
atau kesalahan penulisan;
7. Tim perumus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak
ditingkatkan standarnya;
8. Tim perumus mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak
dapat disimpangi;
9. Tim perumus bersama-sama dengan Wakil Direktur I mempelajari
laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan,
serta mendiskusikan hasil laporan tersebut;
10. Tim perumus melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek
yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal;
11. Tim perumus melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analysis;
12. Tim perumus merumuskan draf standar kompetensi lulusan yang sudah
ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD;
13. Tim perumus lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran;
14. Tim perumus merumuskan kembali pernyataan standar.
15. Wakil direktur I bersama dengan tim perumus menyusun standar yang
sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
16. Wakil direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir
pernyataan standar.
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2. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Direktur
menjalankan SoP

2. Wakil diretur I
3. Kepala Pusat Penjaminanmutu
4. Tim perumus

3. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Surat Tugas Tim Perumus
2. Template Buku Standar
3. Dokumen pengendalian standar kompe-tensi lulusan
4. Dokumen survey
5. Dokumen SWOT analysis.
6. Dokumen uji publik
7. Draf Buku Standar Kompetensi Lulusan

4. Referensi

11. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
I. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan

kualitas

pendidikan

dan

pengajaran

bidang

kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

96

5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
J. Definisi Istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam
capaian pembelajaran;
3. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan
adalah merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis
dan koheren;
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan
standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan
mutu internal Poltekkes Kemenkes Kupang;
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi bidang
tertentu.
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K. Tujuan

Manual Tujuan dari Manual Standar Pengelolaan Penelitian ini adalah sebagai

Pengelolaan

panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar

Penelitian

Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksasanaan standar berjalan dengan
efektif dan efisien.

L. Luas Lingkup Manual Manual ini berlaku untuk semua tahapan penelitian dan bagi semua yang
dan Penggunaanya
M. Langkah-langkah atau
prosedur

melaksanakan penelitian.
1. Melakukan Kerjasama dengan stake holders dalam hal ini organisasi
profesi, instansi pengguna lulusan dan dunia usaha/industri;
2. Membentuk tim perumus Standar yang terdiri dari Diretur, wakil
direktur, ketua jurusan, ketua program studi, dosen dan perwakilan dari
user/pengguna

lulusan

semuanya

dikoordinasikan

oleh

Pusat

penjaminan mutu;
3. Jadikan visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang sebagai
titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga
menetapkan standar kompetensi lulusan.
4. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang
relevan standar kompetensi lulusan dan catat apa yang menjadi norma
hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang tidak dapat disimpangi.
5. Menetapkan bentuk rumusan standar kompetansi lulusan dalam bentuk
ABCD ( audience, behavior, Competence, Degree) atau KPI (Key
Performance Indicators) atau bentuk lainnya.
6. Merumuskan rancangan standar kompetensi lulusan sesuai dengan visi
dan misi Poltekkes Kemenkes Kupang dan hasil kajian berdasarkan
peraturan-peraturan yang relevan.
7. Melakukan uji public standar kompetensi lulusan tersebut kepada
pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan)
maupun pemangku kepentingan eksternal (Pemerintah, dunia kerja,
industry, alumni dan pihak lain yang dipandang perlu).
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8. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji
public rancangan standar kompetensi lulusan.
9. Meminta persetuan oleh direktur melalui rapat pimpinan.
10.
N. Kualifikasi

Penetapan standar oleh direktur dalam bentuk surat keputusan.

1. Diretur

baik secara langsung maupun melalui wakil direktur:

Pejabat/Petugas yang

melaksanakan Poin E angka 1 sesuai bidang tugas masing-masing; dan

menjalankan Standar

poin E angka 10.
2. Pusat penjaminan mutu (melaksanakan Poin E angka 2)
3. Tim Perumus (melaksanakan poin E angka 3-9).

O. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang
berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir /Template standar.

P. Referensi

1. Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
POLITEKNIK KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG
I. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan

kualitas

pendidikan

dan

pengajaran

bidang

kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

100

4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
J. Istilah dan definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam
capaian pembelajaran;
3. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan
adalah merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis
dan koheren;
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan
standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan
mutu internal Poltekkes Kemenkes Kupang;
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap
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mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi bidang
tertentu.
K. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan dalam
merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang Tridarma
Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi lulusan ini agar
menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar kompetensi lulusan
yang berkualitas..

L. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
dan Penggunaanya

kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, keterampilan dan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

M. Langkah – langkah 1. Menetapkan SK Direktur mengenai Standar Kompetensi Lulusan dan
atau Prosedur

kurikulum setiap program studi;
2. Membentuk tim kurikulum setiap program studi dengan salah satu tugas
yakni merumuskan capaian pembelajaran (CP setiap program studi;
3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan untuk standar
kompetensi lulusan setiap program studi sesuai prinsip tata kelola yang
baik;
4. Menerima masukan dan arahan dari direktur atau wakil direktur dan
memberikan laporan secara berkala;
5. Mengikuti secara rutin/berkala program pelatihan atau penyegaran
tetang penyusunan kurikulum;
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6. Mempelajari undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai
kompetensi lulusan dan kurikulum;
7. Melakukan pelacakan alumni dan survey pada pengguna lulusan
mengenai kompetensi lulusan dan relevansi kurikulum pendidikan;
8. Melakan SWOT analisis;
9. Melakukan rapat berkala dan intensif dalam rangka penyusunan
kompetensi lulusan;
10.

Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait

penyusunan kompetensi lulusan;
11.

Menyusun kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam CP yang

merupakan ciri dari setiap program studi;
12.

Mensosialisasikan Standar kompetensi lulusan, manual kompetensi

lulusan, prosedur penyusunan, pemutahiran dan pengembangan
kurikulum;
13.

Mensosialisasikan undang-undang dan peraturan terbaru mengenai

kompetensi lulusan.
N. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang

1. Diretur: Hurum E angka 1

menjalankan SoP

2. Wakil direktur I: huru E angka 2 dan 3
3. Tim penyusun kurikulum program studi: huruf E angka 4 sampai
dengan angka 11;
4. Pusat penjaminan mutu: Huruf E angka 12 dan 13.

O. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur / SoP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

P. Referensi

1. Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
I. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
J. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan dalam
merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang Tridarma
Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi lulusan ini agar
menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar kompetensi lulusan
yang berkualitas.

K. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
dan Penggunaanya

kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, keterampilan dan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

L. Definisi istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uuran, patokan, spesifikasi minimal
yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam
capaian pembelajaran;
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3. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan adalah
merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk pencapaian
sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis dan koheren;
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar
tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal
Poltekkes Kemenkes Kupang;
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi bidang tertentu.
7. Langkah – langkah 1. Direktur menerima laporan atas hasil evaluasi dari masing-masing
atau Prosedur

program studi terkait evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan
melalui rapat pimpinan, rapat khusus dan laporan pencapaian sasaran
mutu;
2. Diretur meminta Pusat penjaminan mutu melakukan audit mutu kepada
program studi terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
3. Diretutr menerima laporan hasil audit terkait standar kompetensi lulusan
melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
4. Wadir I memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja program studi
dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan;
5. Wadir I mempelajari dan menganalisis dari laporan pencapaian sasaran
mutu rogram studi terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
6. Wadir I Menerima laporan hasil audit terkait standar kompetensi lulusan,
melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen;
7. Ketua Program Studi (Kaprodi) memantau dan melakukan evaluasi
pelaksanaan standar kompetensi lulusan di program studi;
8. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan dan
melaporkan kepada direktur melalui laporan pencapaian sasaran mutu;
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9. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan audit mutu internal
khususnya yang berkaitan dengan audit standar kompetensi lulusan;
a. Pusat Penjaminan Mutu melakukan kompilasi dan analisis evaluasi diri
program studi atas laporan pencapaian sasaran mutu terkait
pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
b. Pusat Penjaminan Mutu Melaporkan kepada direktur hasil analisis atas
laporan pencapaian sasaran mutu terkait pelaksanaan standar
kompetensi lulusan dalam rapat khusus atau rapat tinjauan
manajemen;
c.

Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal pada program
studi terkait pencapaian standar kompetensi lulusan. Adapun rincian
kegiatannya adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit
internal;
b. Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk
kegiatan evaluasi standar kompetensi lulusan;
c. Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen
standar;
d. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal;
e. Melakukan kegiatan desk audit untuk kegiatan audit internal
standar kompetensi lulusan;
f. Mengumumkan hasil audit;
g. Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan
Manajamen

d.

Auditor Internal mengisi formulis kesediaan untuk melakukan audit
internal pada trahun akademik yang ditentukan;

e.

Auditor Internal mempelajari dokumen-dokumen terkait standar
kompetensi lulusan dan instrumen audit;
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f.

Auditor Internal melakukan audit kepada program studi yang telah
ditentukan;

g.

Auditor Internal membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit
standar kompetensi lulusan.

8. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Diretut
menjalankan SoP

2. Wakil direktur I
3. Ketua Program Studi
4. Pusat penjaminan mutu
5. Auditor Internal.

9. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu;
2. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen;
3. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi;
4. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen;
5. Laporan Pencapaian sasaran mutu program studi;
6. Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
7. Dokumen terkait proses pelaksanaan SKL;
8. Laporan Pencapaian sasaran mutu PS;
9. Dokumen terkait proses pelaksanaan SKL;
10. Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi;
11. Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait standar kompetensi lulusan;
12. Surat Tugas Audit Internal;
13. Matriks rencana audit internal;
14. Instrumen audit internal;
15. Hasil audit;
16. Materi RTM terkait SKL;
17. Form kesediaan sebagai Auditor Internal.
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10.

Referensi

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
I.

Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset;
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional;
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
J. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan dalam
merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang Tridarma
Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi lulusan ini agar
menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar kompetensi lulusan
yang berkualitas.

K. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
dan Penggunaanya

kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, keterampilan dan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

L. Definisi istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uuran, patokan, spesifikasi minimal
yang harus dicapai atau dipenuhi;
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2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam
capaian pembelajaran;
3. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan adalah
merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk pencapaian
sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis dan koheren;
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar
tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal
Poltekkes Kemenkes Kupang;
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi bidang tertentu.
7. Langkah – langkah
atau Prosedur

1. Wakil Direktur I melakukan langkah-langkah pengendalian terhadap
pelaksanaan standar yang misalnya, salah, menyimpang terlalu jauh,
lemah atau lambat sekali sehingga tidak mungkin memenuhi isi
standar. Tindakan pengendalian tersebut harus didasarkan pada:
a. Hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil
evaluasi melalui audit internal;
b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan
Standar Kompetensi Lulusan, baik melalui evaluasi diri maupun
hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target,
jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat
program studi.
2. Ketua program studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab
terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi
standar gagal dicapai
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3. Ketua program studi melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak
untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian
pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada standar yang menjadi
tanggung jawabnya;
4. Ketua program studi menuliskan rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan pada
Laporan Pencapaian sasaran mutu program studi;
5. Ketua program studi melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki
pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan yang relevan, apabila hasil
evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan
negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas
dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya;
6. Ketua program studi mencatat dan rekam semua tindakan korektif yang
diambil;
7. Ketua program studi memantau terus menerus efek dari tindakan
korektif terhadap Standar Kompetensi Lulusan.
8. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Wakil direktur I
menjalankan SoP
9. Catatan

2. Ketua Program Studi
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat
direktorat;
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS;
3. Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .
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10.

Referensi

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELTIAN
H. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.

I. Tujuan Manual

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan penyelenggaraan pendidikan di
Poltekkes Kemenkes Kupang. Tujuan penetapan standar kompetensi
lulusan ini adalah untuk memberikan arah dalam merumuskan dan
menetapkan standar kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Kupang.

J. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
dan Penggunaanya

kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, keterampilan dan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

K. Definisi istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai ataudipenuhi.
2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kriteria, ukuran, patokan,
spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam capaian
pembelajaran.
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3. Prosedur/SOP standar kompetensi lulusan adalah uraian tentang urutan
suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis
kronologis, logis dan koheren.
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar
tentang hal yang dubutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal
Poltekkes Kemenkes Kupang.
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab
yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh
masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.
L. Langkah – langkah 1. Direktur menetapkan tim perumus untuk merumuskan peningkatan
atau Prosedur

standar kompetensi lulusan melalui surat tugas direktur;
2. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar kompetensi lulusan
yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan direktur;
3. Pusat penjaminan mutu menyediakan template buku standar
kompetensi lulusan;
4. Pusat penjaminan mutu membentuk tim ad hoc untuk melakukan
peningkatan standar kompetensi lulusan;
5. Pusat

penjaminan

mutu

menyiapkan

berkas

dan

dokumen

pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
6. Pusat penjaminan mutu melakukan pengeditan dan verifikasi
pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal
atau kesalahan penulisan;
7. Tim perumus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak
ditingkatkan standarnya;
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8. Tim perumus mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak
dapat disimpangi;
9. Tim perumus bersama-sama dengan Wakil Direktur I mempelajari
laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan,
serta mendiskusikan hasil laporan tersebut;
10. Tim perumus melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek
yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal;
11. Tim perumus melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analysis;
12. Tim perumus merumuskan draf standar kompetensi lulusan yang sudah
ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD;
13. Tim perumus lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran;
14. Tim perumus merumuskan kembali pernyataan standar.
15. Wakil direktur I bersama dengan tim perumus menyusun standar yang
sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
16. Wakil direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir
pernyataan standar.
5. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Direktur
menjalankan SoP

2. Wakil diretur I
3. Kepala Pusat Penjaminanmutu
4. Tim perumus

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
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1. Surat Tugas Tim Perumus
2. Template Buku Standar
3. Dokumen pengendalian standar kompe-tensi lulusan
4. Dokumen survey
5. Dokumen SWOT analysis.
6. Dokumen uji publik
7. Draf Buku Standar Kompetensi Lulusan

7. Referensi

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
Q. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan

sistem

penjaminan

mutu

Internal

untuk

menghasilkan tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
7. Meningkatkan

kualitas

dan

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.

R. Tujuan

Manual

Penyusunan penetapan standar sarana dan prasarana

penelitian

Standar Kompetensi

bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang

Lulusan

diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam
rangka memenuhi hasil penelitian.

S. Luas Lingkup Manual 1. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini berlaku ketika
dan Penggunaanya

skim penelitian ditawarkan.
2. Penetapan standar ini berlaku untuk pelaksanaan penelitian sebagai
bagian proses penelitian.

T. Definisi

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan
proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

U. Langkah-langkah atau 1. Pimpinan PPM dan Jurusan membentuk Tim untuk menetapkan
prosedur

standar sarana dan prasarana penelitian.
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2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan/kebijakan direktur yang
relevan mengenai penggunaan saranana dan prasarana penelitian.
3. Tim menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian sesuai
dengan skema penelitian yang dikembangkan.
4. Tim mengajukan draf standar sarana dan prasarana penelitian untuk
disahkan oleh direktur.
V. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan Standar

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kupang
sebagai perancang dan koordinator;
2. Pimpinan Jurusan, Program Studi dan Tim yang telah diberi
kewenangan untuk menjalankan standar sarana dan prasarana
penelitian.

W. Catatan
X. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
3. Roadmap penelitian Pusat PPM;
4. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Q. si, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
R. Tujuan Manual

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan
prasarana

penelitian bertujuan untuk menetapkan kriteria minimal

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi
dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
S. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan
dan Penggunaanya

prasarana penelitian mencakup dua hal, yaitu:
1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti
laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan
kebutuhan dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

T. Definisi

1. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat di
pindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar

yang dapat

menjalankan fungsi penelitian.
3. Langkah – langkah 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan
atau Prosedur

skim penelitian.
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2. Tim menentukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang
kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil
penelitian.
3. Tim menyiapakan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang
memuat karakteristik penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
4. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan

pemenuhan/pengendalian standar

Pejabat/Petugas yang sebagai berikut:
menjalankan SoP

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam
manual penetapan standar.
2. Pejabar struktural dilingkungan Poltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Tim yang ditunjuk oleh kepala Pusat yang bertugas untuk
mengidentifikasi dan menetapkan sarana dan prasarana penelitian.

5. Catatan
6. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;
3. Roadmap penelitian Pusat PPM;
4. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
M. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
6. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
7. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
8. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
9. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
10. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.

N. Tujuan Manual

1. Memonitor

pelaksanaan standar saran dan prasarana penelitian

sebagai langkah diagnostic evaluation untuk mengetahui kelemahan
atau kendala yang menghalangi pelaksanaan standar saran dan
prasarana penelitian dan mengambil langkah yang diperlukan untuk
mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
2. Menguatkan atau mengendalikan proses pelaksanaan standar saran
dan prasarana penelitian sebagai langkah formative evaluation.
3. Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar saran dan prasarana
penelitian sebagai bentuk summative evaluation dari sisi efektivitas,
keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.
O. Luas Lingkup Manual Luas lingkup evaluasi pelaksanaan standar ini
dan Penggunaanya

mencakup evaluasi

terhadap dua standar sarana dan prasarana penelitian, yaitu:
1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti
laboratorium, bengkel, dan studio, yang sesuai dengan kebutuhan
dosen dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

P. Definisi istilah

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna
untuk merumus-kan suatu alternatif keputusan
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2. Diagnostic evaluation adalah

evaluasi yang bertujuan mengetahui

kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi
standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi
kelemahan atau kendala tersebut;
3. Formative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan memantau
(monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang
dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat
pencapaian pelaksanaan standar;
4. Summative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis
hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara
lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari
pelaksanaan standar.
5. Langkah – langkah 1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar
atau Prosedur

sarana dan prasarana penelitian .
2. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan fakultas memberi
evaluasi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana
penelitian.
3. Tim, kepala Pusat PPM, dan pimpinan Jurusan melakukan
analisis

pelaksanaan standar sarana dan prasarana

penelitian.
4. Tim,

kepala

Pusat PPM,

dan

pimpinan

Jurusan

merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan standar
sarana dan prasarana penelitian.
5. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan SoP

8. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang sebagai
koordinator evaluasi standar isi penelitian.
9. Pejabar struktural dilingkungan Poltekkes Kupang dengan bidang
pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

6. Catatan
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7. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Roadmap penelitian Pusat PPM
5. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
M. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
11. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
12. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset;
13. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
14. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional;
15. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
7. Meningkatkan

kualitas

dan

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.
N. Tujuan Manual

Penyusunan

manual pengendalian standar

ini bertujuan

untuk

memantau pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
yang tidak terpenuhi dan memperkuat pelaksanaan standar yang telah
memenuhi kriteria minimal standar.
O. Luas Lingkup Manual Luas lingkup manual pengendalian standar ini mencakup dua standar,
dan Penggunaanya

yaitu:
1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian seperti
laboratorium, bengkel, studio, yang sesuai dengan kebutuhan dosen
dan mahasiswa;
2. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

P. Definisi istilah

1. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu
proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui
apakah proses atau kegiatan

pelaksanaan standar sarana dan

prasarana berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi
standar
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2. Pemeriksaan merupakan pengecekan atau pengauditan secara detil
terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar sarana dan prasarana
penelitian untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi
standar.
3. Langkah

–

langkah 1. Tim melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

atau Prosedur

standar sarana dan prasarana penelitian.
2. Tim mengidentifikasi dokumen (instrumen) evaluasi pelakasanaan
standar sarana dan prasarana penelitian.
3. Tim

mencatat

atau

merekam

semua

temuan

berupa

penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya berdasarkan
hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana
penelitian.
4. Tim melakukan langkah korektif terhadap penyimpangan standar
dan memberi penguatan terhadap pemenuhan standar.
5. Tim memeriksan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya
penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
7. Tim membuat laporan tertulis

tentang semua hal yang

menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
8. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada kepala
Pusat PPM dan pimpinan Jurusan disertai saran atau rekomendasi.
4. Kualifikasi
Pejabat/Petugas yang
menjalankan SoP

1. Tim

sistem

Penjaminan

Mutu

Internal

Universitas

Negeri

Yogyakarta sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabar struktural dilingkungan UNY dengan bidang pekerjaan yang
diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Dosen yang ditunjuk oleh kepala atau pimpinan lembaga untuk
melakukan pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian.

5. Catatan
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6. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Roadmap penelitian Pusat PPM
5. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
M. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi

perguruan

tinggi

kesehatan

berkualitas

yang

menghasilkan lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang
berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas
penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai
perkembangan IPTEK dan pengabdian masyarakat berbasis
riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang
baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi
pendidikan sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan
standard Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk
menghasilkan tenaga kesehatan professional
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4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas
dosen dan pengembangan kurikulum melalui unit HPEU
(Health Profesional Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan
lulusan unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas

penelitian dan

publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada
masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya
manusia yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan
terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana
terapan , profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan
masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas
dosen, tenaga

kependidikan dan mahasiswa

dalam

pelaksanaan Tridharma.
N. Tujuan Manual

Pengembangan/peningkatan standar ini bertujuan untuk
menjamin keberlanjutan peningkatan mutu
dan prasarana

penelitian

standar sarana

pada saat setiap berakhirnya

pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian.
O. Luas Lingkup Manual Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:
dan Penggunaanya

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan
standar sarana dan prasarana penelitian telah berakhir
dalam satu siklus.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar sarana dan
prasarana penelitian

dilakukan penguatan untuk

peningkatan mutu.
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3. Manual ini berlaku untuk dua macam sarana dan prasarana,
yaitu:
a. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan
penelitian

yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan

mahasiswa.
b. Sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu,
keselamatan

kerja,

kesehatan,

kenyamanan,

dan

keamanan.
P. Definisi istilah

1. Pengambangan atau peningkatan standar adalah upaya
untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu sarana
dan prasarana penelitian secara periodik dan berkelanjutan.
2. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu
standar sesuai dengan aspek yang diatur.

Q. Langkah – langkah 1. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
atau Prosedur

2. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil
laporan tersebut dengan mengundang penjabat yang terkait
dan dosen.
3. Tim melakukan evaluasi terhadap materi standar sarana dan
prasarana penelitian.
4. Apabila diperlukan Tim melakukan revisi standar sarana dan
prasarana sehingga tercipta standar baru.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam
penetapan standar baru.

8. Kualifikasi

Manual ini dilengkapi dengan SoP yang dikembangkan oleh

Pejabat/Petugas yang pihak-pihak berikut ini:
menjalankan SoP

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kupang
sebagai koordinator pengendalian standar.
2. Pejabat struktural di lingkungan Poltekkes Kupang dengan
bidang

pekerjaan

yang

diatur

oleh

standar

yang

PPM|MANUAL STANDAR PENELITIAN

137

bersangkutan dan para dosen yang ada di Jurusan dan
Program Studi.
9. Catatan
10.

Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
4. Roadmap penelitian Pusat PPM
5. Renstra Poltekkes Kupang.
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MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITAIN
Y. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan

sistem

penjaminan

mutu

Internal

untuk

menghasilkan tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
7. Meningkatkan

kualitas

dan

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.
Z. Definisi Istilah
AA.

Tujuan

Manual

Manual ini dibuat agar menjadi landasan bagi merancang, perumusan,

Standar Kompetensi

dan menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan penelitian yang

Lulusan

sesuai dengan siklus PPEPP.

Ä. Luas Lingkup Manual Manual ini berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas
dan Penggunaanya

dan kewenangan yang dimiliki dan terbatas pada standar pendanaan dan
pembiayaan sesuai dengan siklus PPEPP.

CC.

Langkah-langkah

atau prosedur

1. Direktur Menetapkan Tim Penyusun melalui surat Keputusan;
2. Direktur Mengesahkan dan memberlakukan standar pendanaan dan
pembiayaan penelitianmelalui surat keputusan;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Mengusulkan nama anggota tim
penyusun dan perumus dokumen standar pendanaan dan pembiayaan
penelitian;
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4. Ketua PPM berkoordinasi dengan Wakil direktur dan tim perumus
standar terkait menyusun dokumen perumusan standar pendanaan
dan pembiayaan penelitian;
5. Ketua PPM Menyampaikan final draf dokumen standar pendanaan dan
pembiayaan penelitian yang telah dirumuskan kepada direktur;
6. Ketua PPM berkoordinasi dengan wadir I dan Kepala Pusat Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat untuk memformulasikan rumusan
standar;
DD.

Kualifikasi

1. Direktur

Pejabat/Petugas yang

2. Wadir I

menjalankan Standar

3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (Kapus PPM)
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
5. Tim Perumus standar.

EE.

Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa:
1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau
yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir /Template standar.

FF.Referensi

1. Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
U. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang
kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan

sistem

penjaminan

mutu

Internal

untuk

menghasilkan tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
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5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi
ilmiah
7. Meningkatkan

kualitas

dan

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan
Tridharma.

V. Istilah dan definisi

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi
dalam capaian pembelajaran;
3. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan
adalah merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis
dan koheren;
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan
standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan
mutu internal Poltekkes Kemenkes Kupang;
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
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6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi
bidang tertentu.
W. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan dalam
merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang Tridarma
Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi lulusan ini agar
menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar kompetensi lulusan
yang berkualitas..

X. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
dan Penggunaanya

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan,
keterampilan dan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

Y. Langkah – langkah 1. Menetapkan SK Direktur mengenai Standar Kompetensi Lulusan dan
atau Prosedur

kurikulum setiap program studi;
2. Membentuk tim kurikulum setiap program studi dengan salah satu
tugas yakni merumuskan capaian pembelajaran (CP setiap program
studi;
3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan untuk standar
kompetensi lulusan setiap program studi sesuai prinsip tata kelola yang
baik;
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4. Menerima masukan dan arahan dari direktur atau wakil direktur dan
memberikan laporan secara berkala;
5. Mengikuti secara rutin/berkala program pelatihan atau penyegaran
tetang penyusunan kurikulum;
6. Mempelajari undang-undang atau peraturan pemerintah mengenai
kompetensi lulusan dan kurikulum;
7. Melakukan pelacakan alumni dan survey pada pengguna lulusan
mengenai kompetensi lulusan dan relevansi kurikulum pendidikan;
8. Melakan SWOT analisis;
9. Melakukan rapat berkala dan intensif dalam rangka penyusunan
kompetensi lulusan;
10.

Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait

penyusunan kompetensi lulusan;
11.

Menyusun kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam CP yang

merupakan ciri dari setiap program studi;
12.

Mensosialisasikan

Standar

kompetensi

lulusan,

manual

kompetensi lulusan, prosedur penyusunan, pemutahiran dan
pengembangan kurikulum;
13.

Mensosialisasikan

undang-undang

dan

peraturan

terbaru

mengenai kompetensi lulusan.
Z. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang

1. Diretur: Hurum E angka 1

menjalankan SoP

2. Wakil direktur I: huru E angka 2 dan 3
3. Tim penyusun kurikulum program studi: huruf E angka 4 sampai
dengan angka 11;
4. Pusat penjaminan mutu: Huruf E angka 12 dan 13.

AA.

Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis
berupa prosedur / SoP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.
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BB.

Referensi

1. Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Q. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
R. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan dalam
merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang Tridarma
Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi lulusan ini agar
menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar kompetensi lulusan
yang berkualitas.

S. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
dan Penggunaanya

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan,
keterampilan dan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

T. Definisi istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uuran, patokan, spesifikasi minimal
yang harus dicapai atau dipenuhi;
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2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam
capaian pembelajaran;
3. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan
adalah merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk
pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis dan
koheren;
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan
standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu
internal Poltekkes Kemenkes Kupang;
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi bidang tertentu.
7. Langkah – langkah 1. Direktur menerima laporan atas hasil evaluasi dari masing-masing
atau Prosedur

program studi terkait evaluasi pelaksanaan standar kompetensi
lulusan melalui rapat pimpinan, rapat khusus dan laporan pencapaian
sasaran mutu;
2. Diretur meminta Pusat penjaminan mutu melakukan audit mutu kepada
program studi terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
3. Diretutr menerima laporan hasil audit terkait standar kompetensi
lulusan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
4. Wadir I memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja program studi
dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan;
5. Wadir I mempelajari dan menganalisis dari laporan pencapaian sasaran
mutu rogram studi terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
6. Wadir I Menerima laporan hasil audit terkait standar kompetensi
lulusan, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen;
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7. Ketua Program Studi (Kaprodi) memantau dan melakukan evaluasi
pelaksanaan standar kompetensi lulusan di program studi;
8. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar kompetensi lulusan
dan melaporkan kepada direktur melalui laporan pencapaian sasaran
mutu;
9. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan audit mutu internal
khususnya yang berkaitan dengan audit standar kompetensi lulusan;
a.

Pusat Penjaminan Mutu melakukan kompilasi dan analisis
evaluasi diri program studi atas laporan pencapaian sasaran
mutu terkait pelaksanaan standar kompetensi lulusan;

b. Pusat Penjaminan Mutu Melaporkan kepada direktur hasil
analisis atas laporan pencapaian sasaran mutu terkait
pelaksanaan standar kompetensi lulusan dalam rapat khusus
atau rapat tinjauan manajemen;
10. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal pada program
studi terkait pencapaian standar kompetensi lulusan. Adapun rincian
kegiatannya adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit
internal;
b. Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk
kegiatan evaluasi standar kompetensi lulusan;
c. Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen
standar;
d. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal;
e. Melakukan kegiatan desk audit untuk kegiatan audit internal
standar kompetensi lulusan;
f. Mengumumkan hasil audit;
g. Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan
Manajamen.
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11.

Auditor Internal mengisi formulis kesediaan untuk melakukan audit
internal pada trahun akademik yang ditentukan;

12.

Auditor Internal mempelajari dokumen-dokumen terkait standar
kompetensi lulusan dan instrumen audit;

13.

Auditor Internal melakukan audit kepada program studi yang telah
ditentukan;

14.

Auditor Internal membuat laporan audit internal untuk kegiatan
audit standar kompetensi lulusan.

8. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Diretut
menjalankan SoP

2. Wakil direktur I
3. Ketua Program Studi
4. Pusat penjaminan mutu
5. Auditor Internal.

9. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu;
2. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen;
3. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi;
4. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen;
5. Laporan Pencapaian sasaran mutu program studi;
6. Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL);
7. Dokumen terkait proses pelaksanaan SKL;
8. Laporan Pencapaian sasaran mutu PS;
9. Dokumen terkait proses pelaksanaan SKL;
10. Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi;
11. Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait standar kompetensi
lulusan;
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12. Surat Tugas Audit Internal;
13. Matriks rencana audit internal;
14. Instrumen audit internal;
15. Hasil audit;
16. Materi RTM terkait SKL;
17. Form kesediaan sebagai Auditor Internal.
10.

Referensi

1. Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
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MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
Q. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan
unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan
pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian
masyarakat berbasis riset;
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional;
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul
dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.
R. Tujuan Manual

Tujuan dari Manual Standar Pendidikan ini adalah sebagai panduan dalam
merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan
yang menjadi dasar pengembangan standar lain di bidang Tridarma
Perguruan Tinggi. Penetapan manual standar kompetensi lulusan ini agar
menjadi rujukan untuk merumuskan sebuah standar kompetensi lulusan
yang berkualitas.

S. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
dan Penggunaanya

kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, keterampilan dan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.

T. Definisi istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, uuran, patokan, spesifikasi minimal
yang harus dicapai atau dipenuhi;
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran,
patokan, kualifikasiminimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam
capaian pembelajaran;
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3. Standar Operasiona Prosedur (SOP) standar kompetensi lulusan adalah
merupakan uraian tentang urutan suatau kegiatan untuk pencapaian
sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologi, logis dan koheren;
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar
tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal
Poltekkes Kemenkes Kupang;
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasdi bidang tertentu.
7. Langkah – langkah 1. Wakil Direktur I melakukan langkah-langkah pengendalian terhadap
atau Prosedur

pelaksanaan standar yang misalnya, salah, menyimpang terlalu jauh,
lemah atau lambat sekali sehingga tidak mungkin memenuhi isi standar.
Tindakan pengendalian tersebut harus didasarkan pada:
a. Hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi
melalui audit internal;
b. Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar
Kompetensi Lulusan, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit,
terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan
korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat program studi.
2. Ketua program studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab
terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi
standar gagal dicapai
3. Ketua program studi melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak
untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian
pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada standar yang menjadi
tanggung jawabnya;
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4. Ketua program studi menuliskan rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan pada
Laporan Pencapaian sasaran mutu program studi;
5. Ketua program studi melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki
pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan yang relevan, apabila hasil
evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan
negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas
dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya;
6. Ketua program studi mencatat dan rekam semua tindakan korektif yang
diambil;
7. Ketua program studi memantau terus menerus efek dari tindakan
korektif terhadap Standar Kompetensi Lulusan.
8. Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang

1. Wakil direktur I

menjalankan SoP

2. Ketua Program Studi

9. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat
direktorat;
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS;
3. Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .
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10.

Referensi

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
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MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
R. Visi, Misi, dan Tujuan Visi
Poltekkes

Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan
lulusan unggul, mandiri dan berkarakter.

Misi
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas;
2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian
dan pengabdian masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan
pengabdian masyarakat berbasis riset.
3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ;
4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan
sesuai standar Nasional
5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tujuan Institusi Poltekkes
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan
2. Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
3. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan
tenaga kesehatan professional
4. Meningeningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan
pengembangan kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional
Education Unit)
5. Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan
unggul dan berkarakter
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6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
7. Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang
baik, bersih, akuntabel, transparan, dan terukur.
9. Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan ,
profesi , dan magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat
10. Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma.

S. Tujuan Manual

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan penyelenggaraan pendidikan
di Poltekkes Kemenkes Kupang. Tujuan penetapan standar kompetensi
lulusan ini adalah untuk memberikan arah dalam merumuskan dan
menetapkan standar kompetensi lulusan Poltekkes Kemenkes Kupang.

T. Luas Lingkup Manual Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
dan Penggunaanya

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan,
keterampilan dan

yang dinyatakan dalam rumusan capaian

pembelajaran lulusan.
Luas lingkup standar kompetensi lulusan adalah proses mulai dari
persiapan, perumusan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan peningkatan standar.
Penggunaan manual standar kompetensi lulusan ini dilakukan pada saat
standar ini harus ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan
ditingkatkan. Manual ini sebagai pedoman dalam implementasi PPEPP
tersebut.
U. Definisi istilah

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi
minimal yang harus dicapai ataudipenuhi.
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2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kriteria, ukuran,
patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam
capaian pembelajaran.
3. Prosedur/SOP standar kompetensi lulusan adalah uraian tentang
urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara
sistematis kronologis, logis dan koheren.
4. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan
standar tentang hal yang dubutuhkan dalam sistem penjaminan
mutu internal Poltekkes Kemenkes Kupang.
5. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan
pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung
jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.
V. Langkah-langkah atau 1. Direktur menetapkan tim perumus untuk merumuskan peningkatan
Prosedur

standar kompetensi lulusan melalui surat tugas direktur;
2. Direktur mengesahkan dan memberlakukan standar kompetensi
lulusan yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan
direktur;
3. Pusat penjaminan mutu menyediakan template buku standar
kompetensi lulusan;
4. Pusat penjaminan mutu membentuk tim ad hoc untuk melakukan
peningkatan standar kompetensi lulusan;
5. Pusat penjaminan mutu menyiapkan berkas dan dokumen
pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan;
6. Pusat penjaminan mutu melakukan pengeditan dan verifikasi
pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan
gramatikal atau kesalahan penulisan;
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7. Tim perumus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang
hendak ditingkatkan standarnya;
8. Tim perumus mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak
dapat disimpangi;
9. Tim perumus bersama-sama dengan Wakil Direktur I mempelajari
laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan,
serta mendiskusikan hasil laporan tersebut;
10. Tim perumus melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang
aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal;
11. Tim perumus melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT
analysis;
12. Tim perumus merumuskan draf standar kompetensi lulusan yang
sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD;
13. Tim perumus lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
untuk mendapatkan saran;
14. Tim perumus merumuskan kembali pernyataan standar.
15. Wakil direktur I bersama dengan tim perumus menyusun standar
yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada
saat menetapkan standar
16. Wakil direktur I melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir
pernyataan standar.
11.

Kualifikasi

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

Pejabat/Petugas yang 1. Direktur
menjalankan SoP

2. Wakil diretur I
3. Kepala Pusat Penjaminanmutu
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4. Tim perumus
12.

Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa:
1. Surat Tugas Tim Perumus
2. Template Buku Standar
3. Dokumen pengendalian standar kompe-tensi lulusan
4. Dokumen survey
5. Dokumen SWOT analysis.
6. Dokumen uji publik
7. Draf Buku Standar Kompetensi Lulusan

13.
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