
PANDUAN PENGISIAN EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA (EDOM) 

PROGRAM STUDI DIII REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 

POLTEKKES PERMATA INDONESIA YOGYAKARTA 

 

 

 

PENGERTIAN EDOM  

a. Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) di DIII Rekam Medis & InfoKes 

POLTEKKES Permata Indonesia, adalah instrumen untuk menilai kinerja akademik 

dosen (dalam proses pembelajaran), sebagai salah satu praktik baik (good practices) 

penjaminan mutu akademik.  

b. Pengisian EDOM tidak akan berpengaruh terhadap nilai, perlakuan dan status 

kemahasiswaannya.  

c. Seluruh mahasiswa wajib mengisi EDOM, tanpa terkecuali. 

 

MANFAAT HASIL EDOM 

a. Hasil EDOM bermanfaat bagi dosen DIII Rekam Medis & InfoKes POLTEKKES 

Permata Indonesia, untuk memperbaiki diri bila memang masih terdapat kekurangan 

serta mengembangkan potensi dan kelebihan yang dimilikinya. 

b. Hasil EDOM bermanfaat bagi manajemen Prodi DIII Rekam Medis & InfoKes 

POLTEKKES Permata Indonesia.  

c. Hasil EDOM berupa Indeks Kinerja Akademik Dosen (IKAD), dapat dijadikan acuan 

dalam menyusun program peningkatan mutu proses pembelajaran dan kinerja 

akademik dosen. 

d. Dengan mengisi EDOM, berarti mahasiswa DIII Rekam Medis & InfoKes 

POLTEKKES Permata Indonesia, telah berpartisipasi untuk membantu meningkatkan 

mutu proses pembelajaran. 

 

KEWAJIBAN PENGISIAN EDOM 

a. Mahasiswa wajib melakukan pengisian EDOM di setiap akhir semester, sesuai 

dengan jadwal yang telah ditemtukan. 

b. Pengisian EDOM harus dilakukan sebelum memasuki semester baru/ dimulainya 

perkuliahan. 

c. Jika mahasiswa tidak melakukan pengisian EDOM sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Mahasiswa akan mendapatkan sanksi dari prodi Rekam Medis & InfoKes. 

Yaitu, mahasiswa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan pengesahan KRS dari 

dosen pembimbing akademik dan tidak menerima KHS. 

 

PELAKSANAAN PENGISIAN EDOM  

a. EDOM di DIII Rekam Medis & InfoKes POLTEKKES Permata Indonesia, 

dilaksanakan secara periodik pada setiap akhir semester di setiap tahun akademik. 

b. Pengisian EDOM di DIII Rekam Medis & InfoKes POLTEKKES Permata Indonesia, 

di lakukan secara on-line melalui website: http://www.permataindonesia.ac.id. 

c. Hasil rekam EDOM direkapitulasi, untuk kemudian di lakukan analisis.  

 

 

 

 

 

 



Berikan penilaian secara jujur, obyektif dan penuh tanggungjawab terhadap kualitas kinerja 

akademik dosen anda, selama proses pembelajaran di semester ini. Informasi yang anda 

berikan, tidak akan berpengaruh terhadap penilaian, perlakuan dan status kemahasiswaan 

selama proses pembelajaran. 

 

CARA PENGISIAN EDOM 

1. Silahkan memilih sesuai dengan “Semester” yang sudah ditempuh sebelumnya. 

 

2. Silahkan memilih mata kuliah yang akan di evaluasi, dengan cara memilih (click) di 

nama mata kuliah. Pastikan anda telah mengisi semua mata kuliah yang ada di 

semester tersebut.  

 



3. Silahkan mengisi identitas diri: nama, NIM dan semester. Sesuai panduan pada 

gambar di bawah ini.  

 

 

4. Silahkan mengisi kuisioner (20 pertanyaan), sesuai dengan penilaian yang diberikan 

terhadap dosen. Serta harap mengisi kolom “kritik dan saran” untuk dosen yang 

bersangkutan. Setelah selesai mengisi kuisioner dengan lengkap, silahkan (click) 

“Submit”. 

 

*NB: Nilai Indikator: 1= Kurang, 2= Cukup, 3= Baik, 4= Sangat Baik. 

 

 



5. Jika mahasiswa telah mengisi kuisioner dengan lengkap dan benar, maka akan muncul 

tampilan seperti di bawah ini. Setelah itu, mahasiswa dapat melanjutkan untuk 

mengisi kuisioner mata kuliah lainnya, yang belum diisi. 

 

 

 

 

 

Ka. Prodi Rekam Medis & InfoKes,  

 

 

 

 

Dresti Widya. K.P, S.KM., M.Kes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


