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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat-Nya 

sehingga Laporan Hasil Kinerja Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA dapat 

diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

 

Laporan Hasil Kinerja Lulusan adalah rangkuman hasil dari studi pelacakan kepada 

pengguna lulusan. Hasil dari pelacakan lulusan disampaikan pengguna lulusan kepada 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, kemudian dianalisis dan selanjutnya disampaikan 

kepada bagian kurikulum terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyesuaian 

atau perbaikan kurikulum. 

 

Penyusun meyakini bahwa dalam pembuatan Laporan Hasil Kinerja Lulusan ini masih jauh 

dari sempurna. Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

 

       Jakarta,   28 September 2020 

       Wakil Direktur III 

 

 

 

        Aries Meryta, S.Farm., M.Farm., Apt 
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HASIL KINERJA LULUSAN 

A. HASIL  

Kuesioner / angket evaluasi kinerja lulusan disebar ke 30 tempat Institusi 

kerja (stakeholders), terdiri dari beberapa Rumah Sakit, Apotek, 

Puskesmas, Industri Farmasi dan Instansi Pemerintahan. Dari 27 tempat 

Institusi, yang telah dikembalikan sebanyak 9 kuesioner sampai bulan 

Juli 2020. Total jumlah lulusan yang dinilai sebanyak 14 alumni 

dirangkum sebagai berikut : 

1. Jenis Kemampuan Integritas Jenis Kemampuan Integritas 

(kedisiplinan, kejujuran, motivasi dan etos kerja) 

Sangat baik = 6 instansi (66,67%) 

Baik = 3 instansi  (32,33 %) 
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2. Jenis kemampuan profesionalisme (Kemampuan menerapkan ilmu, 

menyelesaikan masalah dan mudah beradaptasi) 

Sangat baik = 3 instansi (33,33 %) 

Baik = 6 instansi (66,67%) 

 

 

 

3. Jenis kemampuan Bahasa Inggris 

Baik = 7 instansi (77,77 %) 

Cukup = 2 instansi (22,23 %) 
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4. Jenis kemampuan berkomunikasi (Kemampuan mengemukakan ide 

dan pendapat dengan teman sejawat dan pimpinan serta 

berkomunikasi dengan pasien) 

Sangat baik = 6 instansi (66,67%) 

Baik = 3 instansi (33,33%) 
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5. Jenis kemampuan kerjasama tim (Kemampuan bersosialisasi, 

keterbukaan terhadap kritik, saran dan kerjasama) 

Sangat baik = 4 instansi (44,44%) 

Baik = 5 instansi (55,56 %) 

 

 

6. Jenis kemampuan pengembangan diri  

Sangat Baik = 6 orang (66,67%) 

Baik = 3 orang (33,33%) 
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7. Jenis kemampuan penggunaan teknologi informasi (Kemampuan 

dalam menggunakan perangkat computer dan programnya serta alat 

teknologi informasinya) 

Baik = 9 instansi (100 %) 

 

 

 

8. Etika dan Moral 

Sangat baik = 6 instansi (66,67%) 

Baik = 3 instansi (33,33 %) 
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B. KESIMPULAN 

Dari hasil angket evaluasi kinerja lulusan dapat disimpulkan bahwa lulusan dari 

Akademi Farmasi IKIFA mempunyai : 

1. Jenis kemampuan integritas ( Kedisiplinan, motivasi dan etos kerja) yaitu 

sangat baik (66,67%) 

2. Jenis kemampuan profesionalisme (kemampuan menerapkan ilmu, 

menyelesaikan masalah dan mudah beradaptasi) yaitu baik (66,67%) 

3. Jenis kemampuan dalam berbahasa Inggris yaitu baik (77,77%) 

4. Jenis kemampuan berkomunikasi (kemampuan mengemukakan ide dan 

pendapat dengan teman sejawat dan pimpinan serta berkomunikasi dengan 

pasien) yaitu sangat baik (66,67%) 

5. Jenis kemampuan Kerjasama tim (kemampuan bersosialisasi, keterbukaan 

terhadap kritik, saran dan kerja sama) yaitu baik (55,56%) 

6. Jenis kemampuan pengembangan diri yaitu sangat baik (66,67%) 

7. Jenis kemampuan penggunaan teknologi informasi (kemampuan dalam 

menggunakan perangkat computer dan programnya serta alat teknologi 

informasinya) yaitu baik (100 %) 

8. Etika dan moral mempunyai hasil sangat baik (66,67%) 

C. SARAN DARI PENGGUNA LULUSAN 

1. Jam praktek perlu diperbanyak terutama untuk penguasaan cara kerja di 

lapangan dan penambahan mata kuliah komunikasi efektif sehingga lulusan 

stikes ikifa menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

2. Tingkatkan ide dan kreativitas kalian setinggi-tingginya 

3. Lebih giat dalam mengembangkan diri agar ilmu yang didapat pada saat 

perkuliahan bisa bermanfaat di dunia kerja. 

4. Memperbanyak ilmu computer di setiap mahasiswa 

5. Meningkatkan kualitas pendidik(guru/dosen) yang memiliki posisi yang sangat 

penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik 
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D. PENUTUP 

Demikian laporan hasil evaluasi kinerja lulusan ini dibuat, diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk perkembangan di civitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. 

 

       Ditetapkan di : Jakarta 

       Pada tanggal : 29 Agustus 2020 

 Mengetahui, 

 Ketua STIKes IKIFA    Wakil Ketua I 

 

 

 Apt. Indri Astuti H, S.Si., M.Farm  Apt. Aries Meryta, S.Farm, M.Farm 


