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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang bermutu maka perlu dilakukan 

pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia termasuk STIKes 

IKIFA. Keharusan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan oleh Undang – 

undang No. 12 Tahun 2012. Penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan dan pemenuhan 

standar mutu pengelolaan secara konsisten dan terus-menerus berdasarkan kemampuan 

internal suatu perguruan tinggi, sehingga pelanggan, dan pihak yang berkepentingan 

memperoleh kepuasan.  

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu terdapat dokumen-dokumen pendukung yang dapat 

digunakan sebagai acuan perguruan tinggi, salah satunya adalah dokumen kebijakan mutu. 

Dokumen ini memuat garis besar dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang 

dilaksanakan oleh STIKes IKIFA. Tersusunnya dokumen kebijakan mutu STIKes IKIFA 

diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan implementasi SPMI. 

Atas peran segenap sivitas akademika yang telah membantu dalam tersusunnya dokumen 

mutu ini diucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini dapat memberikan arah kepada sivitas 

akademik dalam mengimplementasikan SPMI untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan. 

 

       Jakarta, 05 Agustus 2020 

Ka. Unit Penjaminan Mutu Internal 

          

 

       Alifa Sabrina, S.Pd.,M.Pd 
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A. Latar Belakang Penyusunan  

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib 

dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-

undang No.12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan 

berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh 

perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pelaksanaan dan 

implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk 

meningkatkan daya saing perguruan tinggi.  

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, 

dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME 

direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT 

dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran 

penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk 

penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. SPMI dan 

SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas menjadi tujuan utamanya. Hal ini 

menunjukkan bahwa mutu adalah tujuan utama dari penerapan keempat prinsip 

pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan perguruan tinggi. 

 

B. Tujuan dan Sasaran Penyusunan 

Buku kebijakan mutu STIKes IKIFA disusun untuk memberikan arah dan landasan 

pengembangan kebijakan mutu STIKes IKIFA. Sasaran penyusunan adalah terjadinya 

peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan 

STIKes IKIFA. 
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1. Visi, Misi, dan 

Tujuan STIKes 

IKIFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan unggul di tingkat 

nasional dalam bidang kesehatan berlandaskan akhlak mulia dan 

IPTEKS . 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi, akademik dan profesi  

dalam bidang kesehatan yang inovatif, kreatif, inspiratif dan 

futuristik berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang 

kesehatan yang inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik untuk 

mendukung pengembangan Pendidikan dan pengabdian 

masyarakat berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang kesehatan yang inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik 

berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang inovatif, 

kreatif, inspiratif dan futuristik berorientasi pada mutu sehingga 

mampu bersaing ditingkat nasional berlandaskan akhlak mulia 

dan IPTEKS. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi 

dalam bidang pelayanan kesehatan, berbudi luhur berjiwa 

entrepreneur, berwawasan teknologi mutakhir dan mampu 

bersaing, di tingkat nasional; 

2. Menghasilkan produk dan  karya-karya hasil penelitian dalam 

bidang pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat berdasar nilai luhur budaya 

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang pelayanan kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup 

dan derajat kesehatan masyarakat  

4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat 
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2. Visi, Misi, dan 

Tujuan S1 Farmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guna, efisien, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di 

tingkat nasional. 

Visi 

Menghasilkan Sarjana Farmasi yang unggul ditingkat nasional 

dalam bidang pekerjaan kefarmasian berlandaskan akhlak mulia 

dan IPTEKS. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan Pendidikan sarjana kefarmasian yang 

Inovatif, Kreatif, Inspiratif, dan Futuristik berlandaskan akhlak 

mulia dan IPTEKS. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang 

kefarmasian yang Inovatif, Kreatif, Inspiratif dan Futuristik 

untuk mendukung pengembangan Pendidikan dan pengabdian 

masyarakat berlandaskan akhlak mulia dan  IPTEKS. 

3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 

bidang kefarmasian yang Inovatif, Kreatif, Inspiratif dan 

Futuristik berlandaskan akhlak mulia  dan IPTEKS. 

4. Menyelenggarakan tata Kelola program studi yang Inovatif, 

Kreatif, Inspiratif dan Futuristik berorientasi pada mutu 

sehingga mampu berdaya ditingkat nasional berlandaskan 

akhlak mulia dan IPTEKS. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan sarjana farmasi yang memiliki kompetensi yang 

tinggi dalam bidang kefarmasian, berbudi luhur, berjiwa 

entrepreneur, berwawasan teknologi mutakhir dan mampu 

bersaing, ditingkat nasional; 

2. Menghasilkan produk dan  karya-karya hasil penelitian dalam 

bidang pekerjaan kefarmasian yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat berdasar nilai luhur budaya; 

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam 
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3. Visi, Misi, dan 

Tujuan D3 

Farmasi 

bidang pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan taraf hidup 

dan derajat kesehatan masyarakat; 

4. Mewujudkan tata kelola program studi yang akuntabel, tepat 

guna, efisien, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di 

tingkat nasional. 

 

Visi 

Menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang bermutu dan unggul 

di tingkat nasional dalam bidang pekerjaan kefarmasian 

berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang 

kefarmasian yang inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik 

berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS; 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang 

kefarmasian yang inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik 

untuk mendukung pengembangan pendidikan dan pengabdian 

masyarakat berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS; 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang kefarmasian yang inovatif, kreatif, inspiratif dan 

futuristik berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS; 

4. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang inovatif, 

kreatif, inspiratif dan futuristik berorientasi pada mutu 

sehingga mampu bersaing ditingkat nasional berlandaskan 

akhlak mulia dan IPTEKS. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki 

kompetensi yang tinggi dalam bidang pekerjaan kefarmasian, 

berbudi luhur berjiwa entrepreneur, berwawasan teknologi 

mutakhir dan mampu bersaing, di tingkat nasional; 

2. Menghasilkan produk dan  karya-karya hasil penelitian dalam 
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bidang pekerjaan kefarmasian yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat berdasar nilai luhur budaya; 

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan taraf hidup 

dan derajat kesehatan masyarakat; 

4. Mewujudkan tata kelola program studi yang akuntabel, tepat 

guna, efisien, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di 

tingkat nasional. 

4. Tujuan Dokumen 

Kebijakan SPMI 

STIKes IKIFA 

Dokumen Kebijakan SPMI STIKes IKIFA dimaksudkan sebagai : 

a. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, 

dan pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan Tri 

Dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma 

Pendidikan Tinggi di lingkungan STIKes IKIFA sesuai dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan.  

c. Membangun kerjasama di lingkungan STIKes IKIFA untuk 

mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan 

secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. 

d.  Mendapatkan pengakuan kualitas akademik STIKes IKIFA 

baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi 

yang telah ditetapkan. 

5. Luas Lingkup 

Kebijakan SPMI 

STIKes IKIFA 

Kebijakan SPMI STIKes IKIFA mencakup aspek penyelenggaraan 

pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek Tridharma 

Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Fokus pada aspek Tridharma 

Perguruan Tinggi ini dimaksud sebagai langkah awal, dan secara 

bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan 

dikembangkan sehingga mencakup aspek lain yaitu aspek non 

akademik seperti sarana prasarana dan pengelolaan. 

6. Keberlakuan 

Kebijakan SPMI 

STIKes IKIFA  

Kebijakan SPMI STIKes IKIFA berlaku untuk semua unit, yaitu : 

1. Ketua STIKes; 

2. Wakil Ketua I dan II; 



 
6 

3. UPMI; 

4. PIK; 

5. Prodi S1 Farmasi 

6. Prodi D3 Farmasi 

7. Unit Pelaksana Teknis. 

7. Istilah dan Definisi 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal : kegiatan sistemik 

penjaminan muu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi 

secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan 

berkelanjutan. 

2. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar 

penjelasan tentang Visi, Misi, dan Tujuan STIKes IKIFA, Visi, 

Misi, dan Tujuan S1 Farmasi, Visi, Misi, dan Tujuan D3 

Farmasi, Garis besar kebijakan, pihak-pihak yang terlibat, 

strategi hingga manajemen pelaksanaan SPMI STIKes IKIFA. 

3. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis 

mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ 

pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan 

standar SPMI diimplementasikan.  

4. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, 

ukuran,spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau 

dipenuhi. 

5. Standar Operasional Prosedur : Panduan yang digunakan untuk 

memastikan kegiatan operasional di STIKes IKIFA berjalan 

dengan baik. 

6. Formulir : Lembar yang diisikan yang digunakan di STIKes 

IKIFA yang berfungsi untuk mencatat atau merekam 

data/informasi. 

7. Evaluasi Diri : kegiatan setiap unit yang dilakukan secara 

periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai 

kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 

8. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang 
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dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan 

SPMI dan mengevaluasi pencapaian seluruh standar SPMI. 

9. Auditor : orang yang kompetensi untuk melaksanakan audit 

(Ketua Auditor) dengan dibantu auditor lain sebagai anggota 

dalam cakupan akademik dan non akademik.  

8. Rincian Kebijakan 

SPMI 

STIKes IKIFA berkomitmen untuk meningkatkan kualitas 

dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan melaksanakan 

penjaminan mutu berkelanjutan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan 

Tujuan STIKes IKIFA. Hal ini mengharuskan STIKes IKIFA 

mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan yang 

mampu mengatasi perubahan global yang terjadi. 

Peningkatan Mutu di STIKes IKIFA dilakukan secara bertahap 

sebagai bentuk komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan 

tinggi yang berkualitas. Tahapan Peningkatan Mutu antara lain : 

1. Tahap pencapaian akreditasi; 

2. Tahap penyusunan dan pengelolaan organisasi penjaminan 

mutu (UPMI); 

3. Tahap penyusunan dan pengelolaan dokumen mutu; 

4. Tahap implementasi sistem mutu; 

5. Tahap monitoring dan evaluasi internal; dan 

6. Tahap tindak lanjut. 

Seluruh sivitas akademika berkeyakinan bahwa SPMI STIKes 

IKIFA bertujuan untuk : 

a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada 

mahasiswa dilakukan sesuai standar SPMI yang telah 

ditetapkan STIKes IKIFA, sehingga apabila diketahui bahwa 

terjadi penyimpangan antar kondisi riil dengan standar SPMI 

akan segera dilakukan koreksi; 

b. Menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan 

rekam jejak STIKes dan standar yang telah ditetapkan; 

c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik tentang 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
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masyarakat sesuai dengan standar SPMI STIKes IKIFA yang 

telah ditetapkan; 

d. Mengajak semua pihak di STIKes IKIFA untuk bekerja 

mencapai tujuan berdasarkan standar SPMI STIKes IKIFA dan 

secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu; 

e. Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan Tridhrama 

perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional, 

maupun international. 

 

Adapun Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STIKes IKIFA : 

SPMI pada STIKes IKIFA dirancang, dilaksanakan, dan 

ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada 

model PPEPP. Dengan model ini, maka STIKes akan menetapkan 

terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan 

serangkaian aktifitas yang tepat. 

Siklus SPMI untuk setiap standar diatas dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Uraian masing – masing siklus sebagai berikut ; 

1. Tahap penetapan standar SPMI STIKes IKIFA merupakan 

tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-

akademik di tingkat perguruan tinggi dirancang, disusun, dan 

dirumuskan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) 

hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua 

STIKes.  

Berikut ini adalah langkah – langkah dalam penetapan standar 
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SPMI : 

a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam 

menetapkan standar dikti antara lain : peraturan perundangan 

– undangan di bidang pendidikan tinggi, visi, misi, dan 

tujuan STIKes IKIFA, hasil SWOT (Strengths, Weakness, 

Opportunities, Treaths). 

b. Melakukan studi banding dan menyelenggarakan pertemuan 

dengan stakeholders jika perlu untuk mendapat saran, bahan 

pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk 

merumuskan standar STIKes IKIFA. 

c. Menetapkan pemberlakuan standar SPMI tersebut dengan 

peraturan Ketua STIKes. 

 

 

2. Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI STIKes IKIFA 

merupakan tahapan ketika isi seluruh standar 

diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan 

di tingkat perguruan tinggi termasuk seluruh struktural, tenaga 

pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan 

alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan 

tanggungjawabnya masing-masing.  

 

3. Tahap evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI 

STIKes IKIFA yang dilaksanakan oleh UPMI untuk mengukur 

ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar 

SPMI yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilaporkan kepada 

Ketua STIKes. Tahap evaluasi pelaksanaan standar di STIKes 

IKIFA dilakukan dengan monitoring, evaluasi diri, dan audit 

mutu internal. Pelaksanaan audit di STIKes IKIFA setiap 1 

tahun sekali sesuai siklus PPEPP. 

 

4. Tahap pengendalian merupakan tahapan ketika seluruh isi 

standar SPMI STIKes IKIFA yang dilaksanakan di seluruh 
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tingkat perguruan tinggi dan seluruh struktural, tenaga pendidik 

(dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam 

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya 

memerlukan pemantauan atau pengawasan dan pengendalian 

oleh UPMI. 

 

5. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI STIKes 

IKIFA merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI 

dalam siklus SPMI telah dikaji ulang untuk ditingkatkan 

mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan 

pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan 

pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnnya 

didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh 

UPMI, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal 

dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan 

Standar SPMI di seluruh unit kerja. Selanjutnya, melaporkan 

hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang 

bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua STIKes untuk 

ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar 

mutu baru. 

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam 

lingkungan STIKes IKIFA secara berkala harus melakukan proses 

evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya dengan menggunakan 

standar dan manual SPMI STIKes IKIFA yang telah ditetapkan. 

Hasil evaluasi diri dilaporkan ke Ketua STIKes dan seluruh staf 

pada unit bersangkutan. Hasil dari evaluasi diri Ketua STIKes akan 

menentukan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu STIKes IKIFA. 

 

Prinsip dalam melaksanakan SPMI STIKes IKIFA : 

Untuk mencapai tujuan SPMI STIKes IKIFA tersebut diatas dan 

juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi, 

maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap 
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aras dalam perguruan tinggi selalu berpedoman pada prinsip : 

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan 

eksternal; 

2. Mengutamakan kebenaran; 

3. Tanggung jawab sosial; 

4. Pengembangan kompetensi personal; 

5. Partisipatif dan kolegial; 

6. Keseragaman metode; 

7. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan. 

 

Strategi SPMI STIKes IKIFA : 

Strategi SPMI STIKes IKIFA didalam melaksanakan SPMI : 

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap 

perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan 

SPMI STIKes IKIFA; 

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, Du/Di, pengguna 

lulusan dan pemerintahan dalam tahap penetapan standar SPMI 

STIKes IKIFA; 

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana sebagai 

auditor internal; 

4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI STIKes 

IKIFA kepada pemangku kepentingan secara periodik. 

Agar pelaksanaan SPMI STIKes IKIFA pada semua unit dan 

aras dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka 

STIKes IKIFA membentuk sebuah unit kerja yang secara khusus 

bertugas menyiapkan, merencakan, merancang, menetapkan, 

melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan 

mengembangkan SPMI STIKes IKIFA. 

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, 

dan fungsi dari unit SPMI STIKes IKIFA yaitu Unit Penjamin 

Mutu Internal (UPMI) : 
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1. Struktur Organisasi UPMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun Statuta 

beserta perubahannya terkait pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu internal; 

b. Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun dan/atau 

mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua 

puluh lima) tahun dalam pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu internal; 

c. Membantu Ketua STIKes IKIFA dalam menyusun dan/atau 

mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun dalam 

pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal; 

d. Menyusun dan/atau mengubah dokumen kebijakan mutu, 

manual mutu, standar mutu dan buku form STIKes IKIFA, 

berkoordinasi dengan Senat Akademik untuk selanjutnya 

disahkan oleh Yayasan Pendidikan IKIFA (Dewan Senat dan 

Pendidikan); 

e. Membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 

terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan akademik dan non-

akademik, baik yang dilaksanakan oleh Program Studi, PIK, 

UPT Perpustakaan, dan UPT Laboratorium; 

f. Melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) secara 

berkala maupun berdasarkan kebutuhan/permintaan Ketua 

STIKes IKIFA; 

Ka. UPMI 

Anggota 

UPMI 

Anggota 

UPMI 
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g. Memberikan rekomendasi upaya perbaikan/peningkatan 

berdasarkan temuan dari hasil pelaksanaan AMI untuk 

selanjutnya dibahas dalam RTM; 

h. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan sistem penjaminan mutu kepada Ketua 

STIKes IKIFA; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas dalam ruang lingkup pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu internal, pengembangan suasana 

akademik atau kegiatan institusi lainnya. 

 

Dengan dibentuknya Unit SPMI STIKes IKIFA yaitu Unit 

Penjamin Mutu Internal (UPMI), maka struktur organisasi STIKes 

IKIFA adalah sebagai berikut : 

 

Senat Akademik  

Ketua Stikes : apt. Indri Astuti Handayani, S.Si.,M.Farm.  

Wakil Ketua I : apt. Aries Meryta, S.Farm.,M.Farm.  

Wakil Ketua II : apt. M.Fathan NU, S.Si.,M.Farm.  

BAK dan BAA : Winda Prasetyarini, S.Farm.  

BAU : Guritno, A.Md.Farm.  

Kaprodi S1 Farmasi  

Ketua : apt. Herty Nur Tanty,S.Si., M.Farm.  

Sekprodi : Tria Prayoga,S.Farm., M. Farm.  
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BAK, BAA dan BAU : Hanifah Ifhdal Husnayain, S.Farm. dan  

Darmawan, M.PdI.  

Kaprodi D3 Farmasi  

Ketua : apt. Rahmat Widiyanto, S.Si.,M.Farm.  

Sekprodi : apt. Bayu Dwi Handono, S.Farm.  

BAK, BAA dan BAU : Salmah Nastiti, A.Md. dan Vicky Arianto, 

A.Md.Farm.  

UPMI( Unit Penjamin Mutu Internal)  

Ketua : Alifa Sabrina, M.Pd.  

Anggota : Fitri Savitri, M.Pd. dan apt. Umul Angga Brahmono, 

S.Farm.  

PIK (Pusat Inovasi dan Kerjasama)  

Ketua : Ika Agustina, S.Si.,M.Farm.  

Anggota : apt. Yudha Sukowati, S.Si., M.Farm. dan Farida, S.Pd., 

M.Sc.  

POSSI ( Pusat Operasional dan Support Sistem Informasi)  

Ketua : Gilang Alqarana 

Anggota : Alifa Meta Eraprihatini, A.Md.Farm. dan Rafi 

Andanawari, A.Md.Farm.  

UPT Laboratorium  

Ketua : apt. Mega Efrilia, S.Farm.,M.Farm.  

Anggota : apt. Meiana Dwi Andini, S.Si., M.Farm. dan apt. Pra 

Panca Bayu Chandra, S.Farm.  

UPT Perpustakaan  

Ketua : Robi Firmansyah, A.Md. 

 

9. Daftar Standar 

SPMI STIKes 

IKIFA 

Standar SPMI STIKes IKIFA mengacu pada Permendikbud Nomor 

3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Standar SPMI STIKes 

IKIFA terdiri dari : 

a. Standar Pendidikan STIKes IKIFA; 

b. Standar Penelitian STIKes IKIFA; dan  
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c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat STIKes IKIFA.  

 

Standar Pendidikan Tinggi STIKes IKIFA terdiri atas:  

1. Standar kompetensi lulusan;  

2. Standar isi pembelajaran;  

3. Standar proses pembelajaran;  

4. Standar penilaian pendidikan pembelajaran;  

5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;  

6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;  

7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan 

8. Standar pembiayaan pembelajaran. 

 

Standar Penelitian STIKes IKIFA terdiri atas:  

1. Standar hasil penelitian;  

2. Standar isi penelitian;  

3. Standar proses penelitian;  

4. Standar penilaian penelitian;  

5. Standar peneliti;  

6. Standar sarana dan prasarana penelitian;  

7. Standar pengelolaan penelitian; dan  

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

 

Standar Pengabdian kepada Masyarakat STIKes IKIFA 

terdiri atas:  

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;  

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;  

3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;  

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;  

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;  

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan  

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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Standar Non Akademik terdiri atas : 

1. Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan); 

2. Standar Kerjasama; 

3. Standar Keamahsiswaan; 

4. Standar Tata Pamong; 

5. Standar Sistem Informasi; 

6. Standar Kesejahteraan; 

7. Standar Sumber Daya Manusia; 

8. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L); 

dan 

9. Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan. 

10. Daftar Manual 

SPMI STIKes 

IKIFA 

Manual SPMI STIKes IKIFA terdiri dari: 

1. Manual Penetapan Standar SPMI STIKes IKIFA 

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STIKes IKIFA 

3. Manual Evaluasi Standar SPMI STIKes IKIFA 

4. Manual Pengendalian Standar SPMI STIKes IKIFA 

5. Manual Peningkatan Standar SPMI STIKes IKIFA 

11. Referensi  a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu; 

b. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi; 

c. Permenristekdikti  nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

d. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

 


