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KATA PENGANTAR

Manual Mutu Akademik Internal Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Warmadewa (FKIK Unwar) sudah saatnya ditetapkan dan digunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat 

ilmiah dan pemangku kepentingan (stakeholder). Buku ini diharapkan dapat 

menjamin dilaksanakannya kebijakan mutu akademik seperti yang tercantum dalam 

visi, misi dan tujuan pendidikan di FKIK Unwar.

Dalam Manual Mutu Akademik Internal Fakultas ini dimuat Kebijakan Mutu 

Akademik Fakultas yang meliputi antara lain Kebijakan Umum dan Penjaminan Mutu 

Akademik Internal Fakultas, Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Organisasi 

Penjaminan Mutu Akademik.

Manual ini telah disesuaikan dengan standar penjaminan mutu nasional, sehingga 

lulusan FKIK Unwar diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional. Oleh karena itu, 

manual ini hendaknya dapat dipahami dan dijadikan panduan oleh pengelola program, 

staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan mutu 

proses pembelajaran.

Denpasar, 27 Desember 2016

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

MANUAL MUTU AKADEMIK 
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS WARMADEWA
:

A. KEBIJAKAN UMUM
1. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (FKIK 

Unwar) menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan tujuan
menyiapkan peserta didik menjadi dokter yang cerdas, beriman dan bertakwa, 
memiliki kemampuan akademik dan / profesional yang dapat mengembangkan, 
menciptakan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) dan seni 
berintegrasi tinggi, mandiri serta berwawasan budaya, kebangsaan Indonesia dan 
peduli terhadap lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut FKIK Unwar
berpedoman pada tujuan pendidikan nasional, kaidah, moral, etika ilmu 
pengetahuan, kepentingan, minat, dan bakat serta kemampuan peserta didik.

2. Pengelolaan pendidikan FKIK Unwar berorientasi pada budaya dan lingkungan
yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan kebebasan akademik serta 
kepuasan pelanggan dengan melakukan peningkatan mutu secara 
berkesinambungan (continuous quality improvement). Peningkatan mutu ini 
dilakukan dengan memelihara dan mengembangkan siklus pengelolaan 
pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai harapan pemangku kepentingan.

3. Pengembangan program pendidikan FKIK Unwar mengacu pada rencana 
strategis yang disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi 
pembelajaran, peningkatan infrastruktur dan perangkat lunak dan perangkat 
keras. Pengembangan dalam jangka panjang diarahkan untuk menjadi pusat 
kekuatan moral yang mampu membentuk karakter dan budaya bangsa yang 
memiliki integritas tinggi, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan dan 
pembentukan sumber daya manusia yang responsif terhadap kebutuhan 
pemangku kepentingan.

4. Pelaksanaan pendidikan di FKIK Unwar dirancang dengan penerapan kurikulum 
berbasis kompetensi (competency-based curriculum) dan diterapkan melalui 
strategi pembelajaran yang terintegrasi dan student-centered learning. Kurikulum 
hendaknya bertujuan membangun kompetensi lulusan sesuai dengan tuntutan 
pemangku kepentingan. Proses pembelajaran yang berbasis pada penelitian dan 
penekanan pada soft skill hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.

5. Program pendidikan FKIK Unwar dievaluasi secara sistematik, terstruktur, 
periodik, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat 
diterima masyarakat dan dikembangkan untuk menjadikan FKIK Unwar sebagai 
lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing di tingkat 
nasional.



2

6. Peningkatan mutu pendidikan di FKIK Unwar didasarkan pada tujuh kompetensi 
inti yang meliputi pengetahuan dasar kedokteran, komunikasi, pengelolaan 
informasi, keterampilan klinik, profesionalisme, penanganan pasien, dan praktik 
sistem kesehatan berbasis masyarakat.

7. Pembukaan, penutupan atau penggabungan program studi di FKIK Unwar
mengacu kepada bentuk inovasi pendidikan yang didasarkan pada peraturan 
akademik yang berlaku. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan evaluasi secara 
objektif dan cerdas.

B. PENJAMINAN MUTU AKADEMIK INTERNAL FAKULTAS

1. Penjaminan Mutu Akademik Internal di tingkat Fakultas dan unit-unit pelaksana 
lainnya dilakukan untuk menjamin :
a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan 

akademik serta manual mutu akademik
b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan 

spesifikasi program studi.
c. Kepastian bahwa lulusan mempunyai kompetensi sesuai dengan yang telah 

ditetapkan pada setiap program studi.
d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan pemangku 

kepentingan.

2. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dan tanggung jawab 
Pimpinan Fakultas. Sasaran penerapan sistem Penjaminan Mutu Akademik harus 
ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan 
masing-masing satuan kerja.
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BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS WARMADEWA

A. KONSEP
1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian 

dengan harapan pemangku kepentingan, dan pemenuhan visi dan misi yang telah 
dicanangkan. Mutu pendidikan di FKIK Unwar dapat dipahami sebagai 
pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan 
sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut 
aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai derajat kesempurnaan (degree of 
excellence).

2. Mutu Pendidikan di FKIK Unwar bersifat dinamis yang berarti bahwa lulusan 
FKIK Unwar mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas 
sosial budaya yang terus berkembang. Mutu pendidikan di FKIK Unwar juga 
mencakup aspek pelayanan administratif, sarana-prasarana, organisasi, dan 
manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan pemangku 
kepentingan.

3 Sistem Penjaminan Mutu Akademik di FKIK Unwar dirancang dan dilaksanakan 
untuk menjamin mutu gelar akademik dengan kompetensi lulusan yang ditetapkan 
dalam spesifikasi program studi. Dengan demikian Fakultas menjamin mahasiswa 
memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan.

B. PENERAPAN

1. FKIK Unwar menerapkan penjaminan mutu akademik berjenjang. Pada tingkat 
Fakultas, dirumuskan kebijakan akademik, standar akademik, dan manual mutu 
akademik fakultas serta dilakukan audit mutu akademik program studi, Kordik /
Bagian. Pada tingkat program studi, dirumuskan kompetensi lulusan dan 
spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri.

2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, FKIK memilih 
pendekatan facilitating, empowering and enabling (FEE) sesuai dengan pedoman 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2003) dan menugaskan Unit 
Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas untuk melaksanakan peran fakultas dalam 
pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana 
kegiatan akademik.

3 Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di FKIK dijelaskan secara lebih rinci 
dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu. 
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BAB III

ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di FKIK Unwar terdiri atas Pimpinan Fakultas 
dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas.

2. Pimpinan Fakultas adalah Dekan yang dibantu oleh tiga Wakil Dekan. Pimpinan 
Fakultas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga akademik, tenaga 
administrasi dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu 
akademik di Fakultas. Dalam mengemban tanggung jawab akademik Dekan dibantu 
oleh Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I) didukung UPMF yang dibentuk 
dengan SK Dekan.

3. Wakil Dekan I dan UPMF bertanggung jawab atas tersusunnya :
a. Standar Akademik Fakultas
b. Manual Mutu Akademik Fakultas; dan
c. Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Akademik Internal Fakultas 

yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual 
Prosedur di tingkat Universitas.

4. Wakil Dekan I bersama UPMF bertugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu 
akademik di tingkat Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPMF melakukan 
konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU).
UPMF dibantu oleh sekurang–kurangnya dua divisi yaitu: Divisi I (Divisi Pengkajian 
dan Pengembangan Akademik) dan Divisi II (Divisi Monitoring dan Evaluasi).

5. Fungsi Divisi I UPMF adalah sebagai think tank kebijakan dalam rangka peningkatan 
mutu akademik di Fakultas dengan tugas pokok:
a. Menyusun Rancangan Dokumen Kebijakan Akademik Fakultas
b. Menyusun Rancangan Standar Akademik Fakultas
c. Menyusun Rancangan Peraturan Akademik Fakultas
d. Melakukan pengkajian kegiatan akademik Fakultas
e. Melaksanakan pengembangan mutu kegiatan akademik Fakultas.

6. Fungsi Divisi II UPMF adalah sebagai auditor, assessor, dan evaluator kegiatan 
akademik dan non-akademik Fakultas dengan tugas pokok:
a. Mengaudit kegiatan pengembangan akademik dan non-akademik di unit-unit 

kerja Fakultas
b. Melaksanakan assessment kegiatan pengembangan akademik dan non 

akademik di unit-unit kerja Fakultas
c. Mengevaluasi kegiatan pengembangan akademik dan non-akademik di 

unit-unit kerja Fakultas
d. Melaporkan hasil evaluasi kepada Pimpinan Fakultas
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e. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Fakultas dalam rangka 
peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

7. Dekan menerima laporan audit mutu, termasuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
dari koordinator Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Dalam melakukan 
koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya 
serta memobilisasi sumber daya di Fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

8. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan AMAI dari
Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut, menentukan 
kebijakan dan peraturan baru di Fakultas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

9. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya :
a. Spesifikasi Program Studi (SP)
b. Manual Prosedur (MP) dan
c. Instruksi Kerja (IK)

yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur 
tingkat fakultas.

10. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya :
a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK
b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
c. Evaluasi hasil proses pembelajaran
d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran
e. Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan tanggung 

jawab tersebut Ketua Program Studi, dibantu oleh Tim Pelaksana Penjaminan Mutu
(TPPM) Program Studi.

11.TPPM dibentuk pada tingkat Program Studi melalui SK Dekan, sekurang kurangnya 
terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris. Keanggotaan TPPM dapat dibuat 
dalam kepanitiaan untuk setiap kegiatan (ad hoc), dengan tugas :
a. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran
b. Melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

Laporan evaluasi dikirim oleh Ketua Program Studi kepada Dekan.

12. Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu 
Akademik (SPMA) di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi dapat dilihat pada 
Tabel I (lampiran).
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LAMPIRAN

Tabel 1. Tanggung Jawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu      
Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi

Tingkat Dokumen
yang
dihasilkan

Satuan Kerja Pcnanggung
Jawab
Pelaksanaan
SPMA

Penanggung
Jawab Sistem
AMAI

Universitas Kebijakan Akademik, 
Standar Akademik, 
Peraturan Akademik, 
Manual Mutu 
Akademik

Badan
Penjaminan
Mutu 
Universitas 
(BPMU)

PR I / Ketua
BPMU

Koordinator 
Program AMAI        
( Ketua Divisi 
II BPMU) 
ditunjuk oleh 
WR I

Fakultas Standar Akademik, 
Peraturan Akademik, 
Manual Mutu 
Akademik.

Unit
Penjaminan
Mutu Fakultas
(UPMF)

WD I/
Pejabat atau
Ketua yang
ditunjuk

Ketua Tim 
AMAI
(ditunjuk olch
Ketua Divisi II
BPMU)

Program
Studi

Kompetensi Lulusan,
Spesifikasi Program 
Studi, Manual 
Prosedur, Instruksi
Kerja

Tim Pelaksana
Penjaminan
Mutu (TPPM)

Ketua
Program Studi

TPPM


