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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan kemudahan yang 

dikaruniakan kepada kita sehingga terselesaikan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 

Akademik 2020-2021. 

Dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan pada Laporan Audit Mutu Internal (AMI) 

yang dilaksanakan pada dua program studi di STIKes IKIFA, maka perlu dilaksanakan Rapat 

Tinjauan Manajemen (RTM). Pelaksanaan RTM diharapkan dapat menghasilkan solusi 

terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan 

akademik maupun non akademik serta peningkatan efektivitas sistem mutu dan prosesnya. 

Laporan RTM ini sebagai bagian dalam siklus SPMI sehingga dapat mendukung keberhasilan 

implementasi sistem penjaminan mutu di STIKes IKIFA. 

Atas kesediaan dan kerjasama semua unit yang terkait di STIKes IKIFA, kami ucapkan 

terima kasih.  

 

 

                 Jakarta, 05 November 2021 

                 Ka. Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) 

         

 

 

 

 

                 Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

STIKes IKIFA telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

yakni dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir. SPMI telah 

dilaksanakan pada semua unit di STIKes IKIFA. Sesuai siklus SPMI perlu diadakannya 

evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI berupa Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah 

dilaksanakan pada seluruh program studi di STIKes IKIFA oleh Tim Auditor. Hasil AMI 

dilaporkan ke masing-masing program studi untuk ditindaklanjuti. Mekanisme tindak lanjut 

atas temuan yang diperoleh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM dilaksanakan 

untuk kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem mutu. Tinjauan ini juga 

dapat mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem mutu. Luaran yang 

diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektifitas sistem 

penjaminan mutu dan prosesnya. 

 

B. Kebijakan Rapat Tinjauan Manajemen 

Dasar kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan RTM. Yakni : 

1. Pedoman Audit Mutu Internal (AMI) 

2. SK Ketua STIKes No. 002-08-2/SK/STI-IKIFA/VII/2021 tentang Pelaksanaan Audit 

Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2020-2021. 

3. SK Ketua STIKes No. 002-08-3/SK/STI-IKIFA/IX/2021 tentang Pelaksanaan Rapat 

Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun Akademik 2020-2021. 

4. SK Ketua STIKes No. 002-08-1B/SK/STI-IKIFA/VII/2021 tentang Tim Auditor Audit 

Mutu Internal Tahun Akademik 2020-2021. 

 

C. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen 

Rapat Tinjauan Manajemen bertujuan untuk membahas tindak lanjut dari temuan 

AMI, temuan RTM sebelumnya, pencapaian sasaran mutu dan keluhan mahasiswa. Rapat 

ini juga diharapkan menghasilkan peningkatan efektivitas sistem mutu dan prosesnya, 

peningkatan hasil layanan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya. 
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BAB II 

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 

 

A. Perencanaan 

Idealnya pelaksanaan RTM, dimana Ketua STIKes IKIFA bertanggung jawab untuk 

mengatur pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen. Ketua STIKes IKIFA mengusulkan 

kepada Ketua UPMI untuk pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen. Ketua STIKes IKIFA 

mengusulkan agenda dan jadwal rapat tinjauan manajemen kepada Ketua UPMI. Agenda 

rapat tinjauan manajemen adalah untuk melakukan pembahasan mengenai hasil temuan 

dari Audit Mutu Internal yang tercantum dalam Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), 

Kinerja proses dan kesesuaian hasil perbaikan, status tindakan pencegahan dan perbaikan. 

 

B. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen 

1. Waktu 

Pelaksanaan RTM dilaksanakan pada Rabu, 13 Oktober 2021. RTM dimulai pada pukul 

09.00 WIB s/d selesai. 

2. Tempat 

RTM dilaksanakan di Ruang Rapat Lt. 2 STIKes IKIFA Jakarta. 

3. Peserta 

Rapat dihadiri oleh unit kerja teraudit.  

4. Pimpinan Rapat 

RTM dipimpin Ka. UPMI oleh Ibu Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd. 

5. Agenda Pembahasan  

RTM menindaklanjuti hasil temuan pada dua program studi di STIKes IKIFA yang 

tertuang pada Laporan AMI Tahun Akademik 2020-2021.  

 

C. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen 

1. Standar Identitas 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

PS memiliki: Dokumen 

Renstra, Renop dan 

RKAT 

PS dapat menunjukkan 

dokumen Renstra, 

Renop dan RKAT 

Pemenuhan rencana strategis 

2020 – 2025. 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

PS hanya menyusun 

laporan kinerja tahunan 

dan monev sasaran mutu 

laporan evaluasi diri PS 

baru disusun pada saat 

akreditasi. 

Menyusun laporan evaluasi 

diri UPPS dan PS secara rutin 

setiap tahun. 

UPPS dan PS melakukan 

pengukuran terhadap 

pemahaman VMTS 

Sosialisasi VMTS 

terhadap pemangku 

kepentingan eksternal 

belum dilakukan secara 

maksimal. 

Memaksimalkan pengisian 

instrument pemahaman yang 

terintegrasi pada SIA dan 

melakukan sosialisasi VMTS 

secara berkala. 

 

2. Standar Tata Pamong dan Kerjasama 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Program studi Diploma 

Tiga Farmasi telah 

memiliki dokumen SPMI 

Sosialisasi terkait SPMI 

belum dilakukan secara 

optimal. 

Sosialiasi secara berkala SPMI 

guna membangun budaya mutu 

di STIKes IKIFA dalam bentuk 

kegiatan workshop SPMI dan 

memaksimalkan pelaksanaan 

audit mutu internal. 

Akreditasi Program Studi 

Diploma Tiga Farmasi 

berakhir April 2022. 

Masih dalam proses 

persiapan pemenuhan 

akreditasi dengan 

instrument 9 kriteria. 

Penyusunan dan persiapan 

pemenuhan akreditasi untuk 

masing-masing PS. 

MoU yang dimiliki belum 

ada kerjasama luar negeri 

-Tidak semua instansi 

bersedia melakukan 

kerjasama pada tiga 

dharma perguruan tinggi 

- Keterbatasan kerjasama 

luar negeri. 

Memperluas jejaring kerjasama 

baik dalam maupun luar negeri 

dengan tahapan MoU, Moa dan 

IA untuk tiga dharma perguruan 

tinggi. 

Pengukuran kepuasan 

layanan terhadap seluruh 

pemangku kepentingan 

internal dan eksternal. 

 

Belum semua pengukuran 

kepuasan sampai pada 

tahap tindaklanjut 

- Sosialiasi secara berkala SPMI 

guna membangun budaya mutu 

di STIKes IKIFA dalam bentuk 

kegiatan workshop SPMI dan 

memaksimalkan pelaksanaan 

audit mutu internal. 

- Sosialisasi instrument 

pengukuran kepuasan kepada 

para pemangku kepentingan 

internal dan eksternal. 

- Memaksimalkan pemenuhan 6 

aspek pengukuran kepuasan 

dari masing-masing unit kerja. 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

UPPS memiliki  kebijakan 

dan pedoman pengelolaan 

yang mudah diakses. 

Belum semua pedoman 

terupdate dan dapat 

diakses. 

Kemudahan aksesibilitas 

dokumen yang terupdate. 

 

3. Standar kemahasiswaan 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Upaya yang dilakukan 

UPPS meningkatkan 

animo calon mahasiswa 

dan bukti keberhasilannya 

memenuhi 4 aspek : 

1. Dilaksanakan setiap tahun 

2. Dilakukan monitoring dan 

evaluasi 

3. Adanya umpan balik 

Adanya tindak lanjut 

Terjadi penurunan jumlah 

mahasiswa baru. 

 

1. Tetap Menyebarkan kuesioner 

umpan balik pada saat akhir 

kegiatan PMB 

2. Menindaklanjuti hasil umpan 

balik untuk perbaikan dan 

peningkatan animo calon 

mahasiswa 

Rasio jumlah pendaftar 

terhadap jumlah pendaftar 

yang lulus seleksi sebesar 

1 : 2 

 

Adanya pandemi Covid 19 

yang berdampak pada 

perekonomian dunia 

sehingga hal ini mendasari 

calon mahasiswa menunda 

untuk melanjutkan studi 

1. Menyusun strategi dan 

meningkatkan promosi 

2. Terdapat potongan biaya/cash 

back 

3. Pembukaan pendaftaran PMB 

lebih awal dari tahun 

sebelumnya 

Persentase jumlah 

mahasiswa yang 

mendaftar ulang terhadap 

jumlah 

pendaftar yang lulus 

seleksi yaitu 90,81 % 

1. Calon mahasiswa baru 

memiliki pilihan untuk 

kuliah di tempat lain yaitu 

Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) 

2. Tidak diiizinkan untuk 

kuliah dari tempat kerja 

1. Membuka pendaftaran PMB  

lebih awal daripada PTN  

2. Menyusun strategi, program 

dan meningkatkan promosi 

3. Mempromosikan kembali 

STIKes IKIFA setelah 

pengumuman PTN 

Persentase jumlah 

mahasiswa asing terhadap 

jumlah seluruh 

mahasiswa 0 % 

- STIKes IKIFA belum 

maksimal melakukan 

promosi ke luar negeri 

Belum mengikuti EduFair 

International 

1. Melakukan promosi ke luar 

negeri melalui kegiatan 

Edufair International  

2. Mengadakan kegiatan 

kerjasama seperti webinar  

dengan Perguruan Tinggi 

skala International 

3. Meningkatkan kompetensi  

kemampuan Bahasa asing 

pada Tim penyelenggara 

PMB 

Rasio total mahasiswa baru 

pada TS terhadap total 

mahasisswa sebesar 0,06 

(<0,02) 

Mahasiswa menunda lanjut 

kuliah dengan mengajukan 

cuti  dan atau 

mengundurkan diri pada 

1. STIKes IKIFA memberikan 

keringanan biaya kuliah 

dalam bentuk potongan biaya 

kuliah 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

semester tertentu sehingga 

total mahasiswa pada TS 

tersebut kemungkinan 

mengalami penurunan 

jumlah mahasiswa 

2. Mencarikan informasi 

beasiswa eksternal dan 

mengumumkan informasi 

beasiswa tsb kepada 

mahasiswa 

Upaya yang dilakukan 

upps untuk 

mengidentifikasi potensi 

kemampuan mencapai 

capaian pembelajaran 

dengan memenuhi aspek 

sbb : 

1. Memiliki metode 

rekrutmen 

Mengembangkan sistem 

layanan informasi 

- Memiliki metode 

rekrutmen 

- Mengembangkan 

sistem layanan 

informasi  

Mempertahankan metode dan 

sistem informasi untuk mencapai 

capaian pembelajaran dalam 

sistem seleksi camaba 

Hasil pengukuran 

kepuasan mahasiswa 

terhadap pelayanan 

akademik dan non 

akademik dengan nilai 

sangat baik > 80% 

Hasil pengukuran 

kepuasan mahasiswa 

terhadap pelayanan 

akademik dan non 

akademik dengan nilai 

sangat baik > 80%  

Tetap melaksanakan penyebaran 

kuesioner   untuk mengukur  

kepuasan mahasiswa terhadap 

pelayanan akademik dan non 

akademik 

Akses dan mutu layanan 

bidang penalaran, minat 

bakat, Kesehatan, 

beasiswa, bimbingan, dan 

konseling serta asrama 

pada UPPS dengan 

memenuhi aspek berikut : 

1. Pelaksanaan 

Dilakukan monitoring 

evaluasi terhadap hasil 

Belum mempunyai 

kuesioner tentang umpan 

balik kegiatan sehingga 

tidak adanya masukan dan 

tidak ditindak lanjuti 

1. Menyusun kuesinoer untuk 

umpan balik kegiatan 

2. Menyebarkan kuesioner 

umpan balik pada saat akhir 

kegiatan PMB 

3. Menindaklanjuti hasil umpan 

balik untuk perbaikan dan 

peningkatan mutu layanan 

mahasiswa 

Tersedianya layanan 

kemahasiswaan  dalam 

bentuk: 

1. Pembinaan dan 

pengembangan minat dan 

bakat 

2. Peningkatan kesejahteraan 

3. Penyuluhan karir 

 

1. Belum terdapat mata 

kuliah kewirausahaan 

UKM belum terfokuskan 

pada kegiatan 

kewirausahaan yang 

menghasilkan produk dan 

pemasaran produk 

1. Diadakan unit khusus untuk 

kewirausahaan 

2. Ditetapkan pembina untuk 

unit kewirausahaan 

3. UKM kewirausahaan. 

diprogramkan untuk 

menghasilkan dan 

memasarkan produk 

4. Masukan/saran untuk prodi 

untuk mengadakan mata 

kuliah kewirausahaan 

Ada panduan, bukti 

pelaksanaan dan bukti 

tindak lanjut seluruh hasil 

pelaksanaan, serta terdapat 

tinjauan manajemen 

Waktu pelaksanaan audit 

yang tidak sesuai dengan 

jadwal 

1. Penetapan kegiatan audit 

internal dalam kalender 

akademik 

2. Sosialisasi kegiatan audit 

internal 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

sebagai bentuk 

pengendalian 

Hasil pengukuran 

kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan 

kemahasiswaan dalam 

bidang penalaran, minat 

bakat, layanan 

kesejahteraan,penyuluhan 

karir dan kewirausahaan  

Hasil pengukuran 

kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan 

kemahasiswaan dalam 

bidang penalaran, minat 

bakat, layanan 

kesejahteraan,penyuluhan 

karir dan kewirausahaan 

dengan hasil BAIK 

 

Meningkatkan ragam jenis 

kegiatan softskill sehingga 

diharapkan kepuasan mahasiswa 

terhadapa pelayanan 

kemahasiswaan  

Pencapaian perolehan 

prestasi akademik tingkat 

wilayah dan nasional tahun 

2021 sebanyak 1 prestasi  

Kurang maksimal proses 

pembinaan dan persiapan  

mahasiswa untuk 

pencapaian prestasi 

akademik 

Memaksimalkan sumber daya 

manusia dan alokasi waktu dalam  

pembinaan serta persiapan 

Pencapaian perolehan 

prestasi non akademik 

tingkat wilayah dan 

nasional tahun 2021 

sebanyak 1 prestasi  

Kurang maksimal proses 

pembinaan dan persiapan  

mahasiswa untuk 

pencapaian prestasi non 

akademik 

Memaksimalkan sumber daya 

manusia dan alokasi waktu dalam  

pembinaan serta persiapan 

 

4. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Rasio jumlah dosen tetap 

yang memenuhi 

persyaratan dosen  

Rasio jumlah dosen tetap 

yang memenuhi 

persyaratan dosen terhadap 

jumlah program studi  

sebanyak 18 

Menyusun rencana kebutuhan 

dosen sesuai program studi 

Dosen dengan jabatan 

fungsional Asisten Ahli 

sebanyak  22% 

1. Data Dosen yang belum 

Valid Di PDDIKTI 

2. Lamanya pemenuhan 

dokumen persyaratan 

pengajuan AA 

1. Sosialisasi secara berkala 

terkait jabatan fungsional 

2. Pemetaan dosen untuk 

pengajuan jabatan fungsional 

AA 

0% Dosen dengan jabatan 

fungsional Lektor 

1.Data Dosen yang belum 

Valid Di PDDIKTI 

2.Lamanya  

pemenuhan dokumen 

persyaratan pengajuan 

Lektor 

1. Sosialisasi secara berkala 

terkait jabatan fungsional 

2. Pemetaan dosen untuk 

pengajuan jabatan fungsional 

Lektor 

0% Dosen dengan jabatan 

fungsional Lektor Kepala 

Belum ada Dosen memiliki 

jabatan fungsional  Lektor 

kepala 

 

1. Sosialisasi secara berkala 

terkait jabatan fungsional 

2. Pemetaan dosen untuk 

peningkatan 

kompetensi/studi lanjut (S3) 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

0% Dosen dengan jabatan 

fungsional Guru Besar 

Belum ada Dosen memiliki 

jabatan fungsional   guru 

besar 

1. Sosialisasi secara berkala 

terkait jabatan fungsional 

2. Pemetaan dosen untuk 

peningkatan 

kompetensi/studi lanjut (S3) 

0% Dosen Tetap  yang 

berpendidikan S3 

Belum mempunyai Dosen 

dengan Pendidikan S3 

1. Pemetaan dosen dalam 

peningkatan kompetensi 

untuk studi lanjut (S3) 

2. Rekruitment Dosen S3 

29% Dosen Tetap   yang 

memiliki Sertifikat 

Pendidik Profesional 

Beberapa Dosen yang 

diajukan belum lulus dari 

Serdos. 

 

1. Sosialisasi terkait Seritifikasi 

Dosen secara berkala 

2. Pemetaan dosen  terkait 

Seritifikasi Dosen 

48%  Dosen Tetap yang 

memiliki sertifikat 

kompetensi/ surat tanda 

registrasi / ijazah apoteker   

Beberapa dosen tidak 

melakukan praktek 

Apoteker 

1. Memasukkan kriteria 

Apoteker pada rekruitment 

Dosen 

2. Meningkatkan jumlah dosen 

yang lolos kualifikasi 

sertifikasi dosen 

Rasio mahasiswa terhadap 

dosen yang bidang 

keahliannya sesuai dengan 

Program Studi sebesar 1 : 

28 

Belum semua dosen yang 

keahliannya sesuai dengan 

Program studi 

Meningkatkan rekrutmen dosen 

yang keahliannya sesuai dengan 

Program studi 

Persentase jumlah dosen 

tidak tetap terhadap jumlah 

seluruh dosen 11% 

Kurangnya dosen yang 

keahliannya sesuai dengan 

Program studi 

Meningkatkan rekrutmen dosen 

yang keahliannya sesuai dengan 

Program studi 

Rasio jumlah mahasiswa 

terhadap jumlah dosen 

tetap sebesar 1:28 

Kurangnya dosen yang 

keahliannya sesuai dengan 

Program studi 

Meningkatkan rekrutmen dosen 

yang keahliannya sesuai dengan 

Program studi 

Persentase dosen sesuai 

dengan PS = 0,97 

Tidak semua dosen sesuai 

dengan PS 

Penyesuaian tema dengan PS 

Persentase luaran dan 

manfaat kerjasama = 98% 

Luaran manfaat kerjasama 

pada bidang PKM belum 

maksimal 

Memaksimalkan luaran 

Kerjasama pada bidang PKM 

dengan mengadakan 

seminar/workshop 

Rata-rata jumlah atas 

prestasi/kinerja dosen 

terhadap jumlah dosen 

tetap  

Rata-rata jumlah atas 

prestasi/kinerja dosen 

terhadap jumlah dosen 

tetap dalam 3 tahun 

terakhir 1,12 

Meningkatkan kompetensi dosen 

agar lebih banyak diakui oleh 

instansi lain. 

1, Kualifikasi minimum 

berpendidikan diploma 

100% 

 

2. Kecukupan jumlah 

laboran untuk mendukung 

proses pembelajaran sesuai 

Adanya Tenaga 

Kependidikan yang telah 

selesai menempuh studi 

magister 

Rekrutmen tenaga kependidikan 

sesuai dengan kebutuhan 

program studi 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

dengan kebutuhan program 

studi (IKU) 57% 

Terlaksananya Monitoring 

evaluasi dan kinerja dosen 

terhadap tridharma dan 

tenaga kependidikan  

Memenuhi 7 unsur  

 

Terlaksananya Monitoring 

evaluasi dan kinerja dosen 

terhadap tridharma dan 

tenaga kependidikan  

 

Konsistensi  pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja 

Dosen terhadap tri Dharma dan 

Tenaga Kependidikan dalam 

layanan pada Program Studi  

5 Kegitan pelatihan 

internal  

Belum maksimalnya 

pelatihan yang diikuti oleh 

tendik baik internal 

maupun eksternal 

 

Belum maksimalnya pelatihan 

yang diikuti oleh tendik baik 

internal maupun eksternal 

3  Kegitan pelatihan 

eksternal 

Belum maksimalnya pelatihan 

yang diikuti oleh tendik baik 

internal maupun eksternal 

 

5. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Persentase perolehan 

dana dari mahasiswa 

dibandingkan dengan 

total penerimaan dana 

68,59% 

Masih diatas persyaratan 

akreditasi LAM-PT yaitu 

≤ 66% 

1. Penyewaan CBT Center 

2. Penerbitan buku melalui UPT 

Ikifa College Press 

Persentase perolehan 

dana perguruan tinggi 

yang bersumber selain 

dari mahasiswa dan 

kementerian/lembaga 

terhadap total perolehan 

dana perguruan tinggi 

Persentase perolehan dana 

perguruan tinggi yang 

bersumber selain dari 

mahasiswa dan 

kementerian/lembaga 

terhadap total perolehan 

dana perguruan tinggi = 

28,44%  

1. CBT Centre sudah dapat 

disewakan 

2. Penerbitan buku melalui UPT 

IKIFA College Press 

3. Meningkatkan jumlah MoA 

dengan instansi lain 

Jumlah dana penelitian 

per dosen per tahun pada 

unit pengelola program 

studi selama tiga tahun 

terakhir. 2,3 jt 

Belum semua dosen  tetap 

melakukan penelitian 

sesuai roadmap. 

1. Sosialisasi roadmap penelitian 

2. Sosialisasi program pendanaan 

penelitian internal dan eksternal 

Persentase penggunaan 

dana penelitian terhadap 

total dana perguruan 

tinggi =0.5% 

Blm semua dosen  tetap 

melakukan penelitian 

sesuai renstra. 

Sosialisasi roadmap penelitian 

Jumlah dana PkM per 

dosen per tahun pada unit 

pengelola program studi 

selama tiga tahun terakhir 

5,17 jt 

1. Kurang maksimalnya 

partisipasi dosen tetap 

dalam mengikuti 

pendanaan eksternal 

2. Metode PkM tahun ini 

hanya pada kegiatan 

penyuluhan. 

Sosialisasi program pendanaan  

PkM internal dan eksternal 

Bahan pustaka 

Bahan pustaka berupa 

buku teks 

Bahan pustaka berupa 

buku teks 433 Judul  

Memaksimalkan dosen untuk 

membuat buku ajar yg di 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

terbitkan oleh UPT IKIFA 

College Press 

Jumlah jurnal nasional 

terakreditasi yang 

dimiliki (berlangganan) 

dalam tiga tahun terakhir  

Jumlah jurnal nasional 

terakreditasi yang dimiliki 

(berlangganan) dalam tiga 

tahun terakhir = 3 

Jurnal IKIFA diakreditasi 

nasional 

Jumlah jurnal 

internasional bereputasi 

yang dimiliki 

(berlangganan) dalam 

tiga tahun terakhir 

Jumlah jurnal 

internasional bereputasi 

yang dimiliki 

(berlangganan) dalam tiga 

tahun terakhir = 2 

Memperbanyak langganan jurnal 

internasional 

Jumlah prosiding yang 

dimiliki dalam tiga tahun 

terakhir =  0 

Jumlah prosiding 

kefarmasian terbatas 

Merencanakan berlangganan 

prosiding 

Kepuasan dosen & tendik 

terhadap Pelayanan 

1. Pengelolaan SDM 

2. Sistem Informasi 

3. Administrasi 

4. Laboratorium 

5. Perpustakaan 

Rata -rata sudah 

memenuhi kriteria “Baik” 

tetapi masih terdapat hasil 

pengukuran dengan 

kategori “Cukup” 

Masih terdapat respon 

cukup berdasarkan umpan 

balik dari dosen sebesar 

17% pada aspek 

ketanggapan dan umpan 

balik dari tenaga 

kependidikan sebesar 14% 

pada aspek kehandalan 

dan jaminan. 

1. Mengoptimalkan penanganan 

keluhan dosen dan konsistensi 

dalam penegakkan aturan yang 

telah ditetapkan. 

2. Memaksimalkan pelaksanaan 

program pengembangan 

peningkatan kompetensi SDM. 

Rata -rata sudah 

memenuhi kriteria “Baik” 

tetapi masih terdapat hasil 

pengukuran dengan 

kategori “Cukup” 

Masih terdapat respon 

cukup berdasarkan umpan 

balik dari tenaga 

kependidikan sebesar 14% 

pada aspek empati. 

1. Mengoptimalkan akasesibilitas 

sistem informasi dalam 

penyelenggaraan kegiatan 

akademik/non-akademik. 

2. Mengikuti sosialisasi sistem 

informasi eksternal 

Rata -rata sudah 

memenuhi kriteria “Baik” 

tetapi masih terdapat hasil 

pengukuran dengan 

kategori “Cukup” 

Masih terdapat respon 

cukup berdasarkan umpan 

balik dari tenaga 

kependidikan sebesar 7% 

pada aspek kehandalan. 

Menigkatkan layanan 

administrasi persuratan dan 

lainnya melalui sistem informasi 

yang saling terintegrasi. 

2. Memperbanyak mengikuti 

pelatihan sistem administrasi 

Rata -rata sudah 

memenuhi kriteria “Baik” 

tetapi masih terdapat hasil 

pengukuran dengan 

kategori “Cukup” 

Masih terdapat respon 

cukup berdasarkan umpan 

balik dari  tenaga 

kependidikan sebesar 14% 

pada aspek jaminan. 

1. Memastikan ketersediaan alat 

dan bahan dilaboratorium. 

2.  Meningkatkan keamanan saat 

di laboratorium. 

Rata -rata sudah 

memenuhi kriteria “Baik” 

tetapi masih terdapat hasil 

pengukuran dengan 

kategori “Cukup” 

Masih terdapat respon 

cukup berdasarkan umpan 

balik dari dosen sebesar 

7% pada aspek bukti 

langsung. 

1.  Menambah jumlah pustaka 

(buku, jurnal, prosiding) 

2.  Mengembangkan sistem 

perpustakaan yang mudah 

diakses. 

3. Sosialisasi  Sistem Informasi 

Manajemen Perpustakaan Online 
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6. Standar Pendidikan 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Ketersediaan umpan balik 

dari alumni dan pengguna 

lulusan melalui tracer 

study untuk evaluasi dan 

pengembangan kurikulum. 

Hanya sebagian alumni 

dan pengguna lulusan 

yang bersedia mengisi 

umpan balik  

Mengoptimalkan tracer study 

melalui SIA alumni dan 

pengguna lulusan 

Kesesuaian capaian 

pembelajaran dengan 

profil lulusan. 

Kesulitan menurunkan 

profil lulusan kepada 

capaian pembelajaran 

Membuat peta yang disesuaikan 

dari profil lulusan dengan 

capaian pembelajaran 

Kesesuaian struktur 

kurikulum dalam 

pembentukan capaian 

pembelajaran. 

Kesulitan menurunkan 

struktur kepada capaian 

pembelajaran 

Meninjau kembali Kesesuaian 

struktur kurikulum dalam 

pembentukan capaian 

pembelajaran 

Terlaksananya 

karakteristik proses 

pembelajaran dalam 

perangkat pembelajaran. 

Pengintegrasian 

karakteristik proses 

pembelajaran dalam 

perangkat pembelajaran 

Mengoptimalkan proses 

pembelajaran 

Ketersediaan dokumen 

RPS dengan kedalaman 

dan keluasan sesuai 

dengan CPL. 

- Pengintegrasian dokumen 

RPS dengan kedalaman 

dan keluasan sesuai 

dengan CPL 

Mengoptimalkan proses 

pembuatan dokumen RPS 

sesuai CPL 

Pelaksanaan pembelajaran 

dalam bentuk praktek 

sesuai CPL. 

- Kesiapan bahan dan 

peralatan 

Mengoptimalkan proses 

pembelajaran dalam bentuk 

praktek sesuai CPL 

Penyiapan Dokumen RPS 

yang di tetapkan dan 

dikembangkan oleh dosen 

secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok 

keahlian. 

- Kesiapan bahan kajian 

pembuatan RPS 

Mengoptimalkan proses 

penetapan dan pengembangan 

RPS 

RPS ditinjau dan 

disesuaikan setiap 1 tahun 

sekali dengan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

- Menentukan indikator 

pembelajaran yang baru 

dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan atau 

situasi terkini 

Mengoptimalkan peninjauan 

RPS dengan agenda yang pasti 

Pembelajaran 

diselenggarakan dalam 

bentuk kuliah, responsi 

atau tutorial, praktikum 

dan praktek lapangan. 

- Kesulitan alih media 

untuk metode tutorial 

Mengoptimalkan media 

pembelajar yang mendukung 

pembelajaran dalam bentuk 

kuliah, responsi atau tutorial, 

praktikum dan praktek lapangan 

Proses pembelajaran 

efektif diselenggarakan 

paling sedikit 16 minggu 

dalam 1 semester. 

- Pelaksanaan 

pembelajaran bersamaan 

dengan libur nasional 

Mengoptimalkan proses 

pembelajaran efektif 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan 

proses pembelajaran. 

- Pengisian berita acara 

perkuliahan kurang 

diperhatikan 

Mengoptimalkan pengisian BAP 

dan penyelarasan dengan sistem 

absensi melalui SIA 

Dilaksanakannya 

monitoring dan evaluasi 

untuk menilai kinerja 

dosen dalam proses 

pembelajaran. 

- Pelaksanaan monitoring 

kinerja dosen melibatkan 

lintas bagian 

Memberikan motivasi dosen 

untuk meningkatkan kinerja dan 

mempertahankan kinerja yang 

sudah baik 

Dilakukannya prinsip 

penilaian yang mencakup 

edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel dan transparan 

yang dilakukan secara 

terintegrasi. 

- Pengintegrasian prinsip 

penilaian sulit dilakukan 

pada beberapa materi 

mata kuliah 

Mengoptimalkan sosialisasi 

prinsip penilaian melalui 

workshop pembuatan perangkat 

pembelajaran 

Teknik penilaian terdiri 

dari kehadiran, penugasan, 

ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. 

- Teknik penilaian belum 

sepenuhnya dijalankan 

Mengoptimalkan sistem dan 

memberikan notifikasi penilaian 

yang belum diunggah 

Dokumentasi penilaian 

proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara 

tanggungjawab dan 

transparan. 

- Belum seluruhnya 

penilaian dilakukan 

secara transparan 

Mengoptimalkan sistem dan 

memberikan notifikasi penilaian 

yang belum diunggah 

Hasil penilaian 

diinformasikan kepada 

mahasiswa. 

- Keterlambatan pengisian 

penilaian oleh dosen 

Mengoptimalkan sistem dan 

memberikan notifikasi penilaian 

yang belum diunggah 

IPK mahasiswa. - Minimnya hasil studi 

mahasiswa 

Mengoptimalkan kembali peran 

dosen PA dan membuat 

notifikasi rutin sebagai 

pengingat nilai dibawah tandar 

rata-rata melalui SIA 

Kelulusan tepat waktu = 

84% 

- Konsentrasi studi yang 

kurang diperhatikan 

mahasiswa 

Mengoptimalkan kembali peran 

dosen PA dan membuat 

notifikasi rutin sebagai 

pengingat masa studi melalui 

SIA 

Tersedianya bahan ajar 

dari hasil penelitian. 

- Kesulitan pengintegrasian 

hasil penelitian kepada 

mata kuliah yang sesuai 

materi atau RPS 

Mengoptimalkan kegiatan 

penelitian untuk didiskusikan 

tim dosen pengampu mata 

kuliah untuk integrasi kedalam 

mata kuliah 

Tersedianya bahan ajar 

dari hasil PKM. 

- Kesulitan pengintegrasian 

hasil PKM kepada mata 

kuliah yang sesuai materi 

atau RPS 

Mengoptimalkan kegiatan PKM 

untuk didiskusikan tim dosen 

pengampu mata kuliah untuk 

integrasi kedalam mata kuliah 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Hasil penelitian yang 

terintegrasi dalam bentuk 

bahan ajar = 7,7% 

- Belum ada pembahasan 

khusus dalam 

pengintegrasian hasil 

penelitian dalam bentuk 

bahan ajar 

Mengoptimalkan kegiatan 

penelitian untuk didiskusikan 

tim dosen pengampu mata 

kuliah untuk integrasi kedalam 

bahan ajar 

Hasil PKM yang 

terintegrasi dalam bentuk 

bahan ajar. = 7,7% 

- Belum ada pembahasan 

khusus dalam 

pengintegrasian hasil 

PKM dalam bentuk bahan 

ajar 

Mengoptimalkan kegiatan PKM 

untuk didiskusikan tim dosen 

pengampu mata kuliah untuk 

integrasi kedalam bahan ajar 

Semua kegiatan ilmiah di 

luar kegiatan pembelajaran 

terstruktur dilaksanakan 

secara rutin setiap tahun 

sehingga suasana 

akademik berjalan sangat 

baik dan kondusif. 

 

- Belum semua kegiatan 

ilmiah diluar kegiatan 

pembelajaran 

dilaksanakan 

Mengoptimalkan kembali 

kegiatan diluar pembelajaran 

Kelulusan first taker 

UKTTK. 

Terdapat mahasiswa yang 

tidak lulus First taker 

UKTTK 

-  

Mengoptimalkan pendalaman 

materi untuk pematangan 

persiapan UKTTK 

Kemampuan Bahasa 

Inggris lulusan. 

- Kemampuan dasar 

Bahasa Inggris 

mahasiswa masih kurang 

a. Mengikutsertakan mahasiswa 

untuk mengikuti lomba debat 

Bahasa Inggris di LLDIKTI 

Wilayah 3 

b. Merencanakan pelaksanaan 

kegiatan kemahasiswaan 

dalam debat Bahasa inggris 

pada kegiatan internal 

c. Memberikan tugas kepada 

mahasiswa mereview artikel 

kefarmasian berbahasa inggris 

d. Penambahan materi pada mata 

kuliah Bahasa inggris berupa 

active speaking dengan 

mengundang active speaker 

English dari luar negeri 

e. Mengadakan webinar 

kefarmasian dengan 

mengundang narasumber dari 

luar negeri 

Kemampuan komunikasi 

lulusan. 

- Kemampuan dasar 

komunikasi mahasiswa 

masih kurang 

a. Penerapan metode Study 

Center Learning (SCL), 

presentasi dan diskusi pada 

semua mata kuliah sehingga 

meningkatkan kemampuan 

komunikasi mahasiswa 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

b. Meningkatkan keikutsertaan 

mahasiswa dalam kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

c. Pemberian tugas kepada 

mahasiswa dalam bentuk 

public speaking pada mata 

kuliah seperti : Ilmu 

Komunikasi Kesehatan, Ilmu 

Kesehatan masyarakat, 

Praktikum Manajamen 

Farmasi, Praktikum 

Pemasaran Farmasi dan 

Praktikum Farmasetik Dasar. 

d. Meningkatkan keikutsertaan 

mahasiswa dalam kegiatan 

perlombaan kefarmasian 

e. Mengadakan workshop 

kemampuan berkomunikasi 

efektif. 

Kemampuan kerjasama 

lulusan. 

- Kemampuan kerjasama 

masih kurang 

a. Mengikutsertakan mahasiswa 

dalam kegiatan-kegiatan 

pelatihan yang diadakan oleh 

LLDIKTI Wilayah 3 

b. Memberikan wadah untuk 

mahasiswa mengembangkan 

diri dalam bentuk UKM 

c. Mahasiswa diikutsertakan 

dalam kegiatan seminar dan 

kuliah tamu. 

 

7. Standar Penelitian 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Min. 1 kegiatan/ dosen/ 

tahun 

Blm semua dosen  tetap 

melakukan penelitian 

sesuai roadmap. 

a. Sosialisasi roadmap 

penelitian 

b. Sosialisasi program 

pendanaan penelitian internal 

dan eksternal 

Jumlah artikel 

ilmiah/karya/ dosen/ tahun 

Tidak semua keilmuan 

dosen sesuai dengan 

keilmuan PS 

 

Mempercepat penerbitan artikel 

pada jurnal-jurnal nasional 

maupun internasional, membuat 

jurnal terbitan kampus, membuat 

UPT penerbitan karya dosen 

Jumlah perolehan HaKI = 1 Jumlah perolehan HaKI 

masih minim 

Membuat UPT pengurusan HaKI 

Kenaikan persentase 

jumlah sitasi karya 

dosen/tahun sebesar 35,5%   

Jumlah perolehan sitasi 

belum maksimal 

Memperbanyak artikel penelitian 

dosen 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

1 artikel/tahun/dosen = 

0,66 

Belum maksimalnya 

jumlah artikel pertahun 

karena belum semua 

dosen memiliki jafung  

 

Penambahan jafung AA di tahun 

2021 

 

8. Standar PkM 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Kegiatan pengembangan 

kompetensi dosen dan 

mahasiswa tentang PkM 

Min. 1 kali /semester 

Belum ada program 

pengembangan kompetensi 

tentang PKM 

 

Akan dibuatkan program 

pengembangan di PKM 

Jumlah Publikasi Artikel 

pada jurnal nasional 

terakreditasi SINTA = 4 

belum terakreditasi SINTA 

Belum banyak jurnal 

pengmas terakreditasi 

SINTA 

Sudah membuat jurnal 

pengabdian IKIFA yang akan 

dikembangkan supaya dapat 

terakreditasi SINTA 

Jumlah Publikasi Artikel 

pada jurnal Internasional 

bereputasi = 0 

Belum terpaparnya 

dosen/mahasiswa dalam 

publikasi hasil PKM pada 

jurnal internasional 

bereputasi 

Akan diadakan pelatihan 

mengenai publikasi artikel 

PKM pada jurnal internasional 

bereputasi 

Jumlah HaKI = 0 Belum ada perolehan HaKI 

terkait PkM 

 

Akan dibuatkan program 

pengembangan di PKM khusus 

untuk meningkatkan perolehan 

HAKI 

Kegiatan PkM dosen Min. 

1/ dosen/ tahun = 0,98 

Luaran manfaat kerjasama 

pada bidang PKM belum 

maksimal 

Memaksimalkan luaran 

Kerjasama pada bidang PKM 

dengan mengadakan 

seminar/workshop 

Jumlah proposal kegiatan 

didanai eksternal PT = 1 

Kegiatan 

Belum maksimalnya 

kegiatan PkM yang didanai 

eksternal karena kurangnya 

motivasi dosen dalam 

mengajukan pendanaan 

ekternal 

 

Menambah jumlah pendanaan 

eksternal dengan mengikuti 

program-program hibah 

Kenaikan persentase 

jumlah sitasi karya 

dosen/tahun  = 0 

Belum maksimalnya jumlah 

sitasi dosen 

 

Membuat program untuk 

meningkatkan jumlah 

publikasi dan sitasi 

 

Kegiatan pengembangan 

kompetensi dosen dan 

mahasiswa tentang PkM 

Min. 1 kali /semester 

Belum ada program 

pengembangan kompetensi 

terkait PKM 

 

Akan dibuatkan program 

pengembangan kompetensi 

terkait PKM 
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9. Luaran 

Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Persentase keberhasilan 

program studi = 80,44% 

Masih ada mahasiswa 

DO/mengundurkan diri, 

lulus prodi lebih dari 3 

tahun 

Meningkatkan pemantauan 

masa studi dan Keaktifan, dan 

menambah program beasiswa  

Persentase lulusan first 

taker UKTTK Computer 

Based Test (CBT) = 

89,68% 

Tingkat keberhasilan 

belum mencapai 100% 

Meningkatkan pemantauan 

keikutsertaan mahasiswa serta 

penggunaan CBT center pada 

program persiapan UKTTK, 

meningkatkan produktivitas 

pembuatan soal UKTTK oleh 

dosen 

Rata-rata Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK)= 3,30 

Masih adanya lulusan 

dengan IPK di bawah 2,76 

Pemantauan nilai mahasiswa 

dan pengarahan dari dosen 

pembimbing akademik 

Pelaksanaan semester pendek 

Kriteria tingkat kepuasan 

pengguna lulusan pada 

program studi D3 Farmasi 

berdasarkan 7 jenis 

kemampuan = 4 jenis 

kemampuan memiliki 

kategori baik 

Kemampuan Bahasa 

inggris memiliki kategori 

cukup dan kurang 

komunikasi dan 

pengembangan diri masih 

memiliki kategori cukup  

a. Mengikutsertakan 

mahasiswa untuk mengikuti 

lomba debat Bahasa Inggris 

di LLDIKTI Wilayah 3 

b. Merencanakan kegiatan 

debat Bahasa inggris 

internal 

c. Tugas review artikel 

kefarmasian berbahasa 

inggris 

d. Penambahan materi pada 

mata kuliah Bahasa inggris 

berupa active speaking  

e. Mengadakan webinar 

kefarmasian dengan 

narasumber dari luar negeri 

f. Penerapan metode Study 

Center Learning (SCL), 

presentasi dan diskusi pada 

semua mata kuliah  

g. Meningkatkan keikutsertaan 

mahasiswa dalam kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat. 

h. tugas public speaking pada 

mata kuliah  

i. Meningkatkan keikutsertaan 

mahasiswa dalam kegiatan 

perlombaan kefarmasian 

j. Mengadakan workshop 

kemampuan berkomunikasi 

efektif. 

k. Mengikutsertakan 

mahasiswa pada pelatihan, 

seminar, dan kuliah tamu 

l. Pembentukan UKM 
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Hasil Evaluasi 

Pelaksanaan Standar 
Uraian Temuan Rencana Tindak lanjut 

Jumlah prestasi akademik 

dan non mahasiswa di 

tingkat provinsi/ wilayah, 

nasional, dan/atau 

internasional = 0 

Belum adanya prestasi 

non akademik mahasiswa 

tahun akademik 

2020/2021  

a. Menginformasikan kegiatan 

perlombaan  

b. Meningkatkan pembinaan 

kepada peserta lomba 

c. Meningkatkan partisipasi 

pada perlombaan 

d. Mengadakan kegiatan 

lomba non akademik pada 

lingkungan internal 

Jumlah artikel 

ilmiah/karya ilmiah/buku 

yang dihasilkan = 0.5 

Tidak semua dosen sesuai 

dengan PS 

Penyesuaian tema dengan PS 

 

D. Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu 

1. Standar Identitas 

Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

laporan evaluasi diri 

PS baru disusun pada 

saat akreditasi. 

Menyusun laporan evaluasi 

diri UPPS dan PS secara rutin 

setiap tahun. 

Terdapat laporan 

evaluasi diri setiap 

tahun 

Ketua 

STIKes 

Ka. Prodi 

Sosialisasi VMTS 

terhadap pemangku 

kepentingan eksternal 

belum dilakukan 

secara maksimal. 

Memaksimalkan pengisian 

instrument pemahaman yang 

terintegrasi pada SIA dan 

melakukan sosialisasi VMTS 

secara berkala. 

Bukti sosialisasi 

visi misi 

Integrasi kuesioner 

ke dalam SIA 

Ketua 

STIKes 

Ka. Prodi 

Possi 

 

2. Standar Tata Pamong dan Kerjasama 

Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

Sosialisasi terkait SPMI 

belum dilakukan secara 

optimal. 

Sosialiasi secara berkala SPMI guna 

membangun budaya mutu di STIKes 

IKIFA dalam bentuk kegiatan 

workshop SPMI dan memaksimalkan 

pelaksanaan audit mutu internal. 

Bukti 

sosialisasi 

SPMI 

UPMI 

-Tidak semua instansi 

bersedia melakukan 

kerjasama pada tiga 

dharma perguruan tinggi 

- Keterbatasan kerjasama 

luar negeri. 

Memperluas jejaring kerjasama baik 

dalam maupun luar negeri dengan 

tahapan MoU, Moa dan IA untuk tiga 

dharma perguruan tinggi. 

MoU, MoA, 

IA 

PIK 

Belum semua 

pengukuran kepuasan 

sampai pada tahap 

tindaklanjut 

- Sosialiasi secara berkala SPMI 

guna membangun budaya mutu di 

STIKes IKIFA dalam bentuk 

kegiatan workshop SPMI dan 

memaksimalkan pelaksanaan audit 

mutu internal. 

- Sosialisasi instrument pengukuran 

kepuasan kepada para pemangku 

kepentingan internal dan eksternal. 

- Memaksimalkan pemenuhan 6 

aspek pengukuran kepuasan dari 

masing-masing unit kerja. 

1. Bukti 

sosialisasi 

SPMI 

2. Bukti 

sosialisasi 

instrumen 

kepuasan 

3. Instrumen 

kepuasan 

yang 

memenuhi 

6 kriteria 

UPMI 

Unit 

pelaksana 

Teknis 
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3. Standar kemahasiswaan 

Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

Terjadi penurunan 

jumlah mahasiswa baru. 

 

1. Tetap Menyebarkan 

kuesioner umpan balik pada 

saat akhir kegiatan PMB 

2. Menindaklanjuti hasil 

umpan balik untuk 

perbaikan dan peningkatan 

animo calon mahasiswa 

Laporan 

umpan balik 

Waket I 

Ka. Prodi 

Adanya pandemi Covid 

19 yang berdampak pada 

perekonomian dunia 

sehingga hal ini 

mendasari calon 

mahasiswa menunda 

untuk melanjutkan studi 

1. Menyusun strategi dan 

meningkatkan promosi 

2. Terdapat potongan 

biaya/cash back 

3. Pembukaan pendaftaran 

PMB lebih awal dari tahun 

sebelumnya 

Program 

Promosi 

 

Program PMB 

Waket I 

Ka. Prodi 

Mahasiswa menunda 

lanjut kuliah dengan 

mengajukan cuti  dan 

atau mengundurkan diri 

pada semester tertentu 

sehingga total 

mahasiswa pada TS 

tersebut kemungkinan 

mengalami penurunan 

jumlah mahasiswa 

1. STIKes IKIFA memberikan 

keringanan biaya kuliah 

dalam bentuk potongan 

biaya kuliah 

2. Mencarikan informasi 

beasiswa eksternal dan 

mengumumkan informasi 

beasiswa tsb kepada 

mahasiswa 

Program 

keringanan 

biaya kuliah 

 

Program 

beasiswa 

Waket I 

Ka. Prodi 

2. Belum terdapat mata 

kuliah kewirausahaan 

UKM belum terfokuskan 

pada kegiatan 

kewirausahaan yang 

menghasilkan produk 

dan pemasaran produk 

1. Diadakan unit khusus 

untuk kewirausahaan 

2. Ditetapkan pembina untuk 

unit kewirausahaan 

3. UKM kewirausahaan. 

diprogramkan untuk 

menghasilkan dan 

memasarkan produk 

4. Masukan/saran untuk prodi 

untuk mengadakan mata 

kuliah kewirausahaan 

Program 

Kewirausahaan 

Waket I 

Ka. Prodi 

3. Waktu pelaksanaan audit 

yang tidak sesuai dengan 

jadwal 

1. Penetapan kegiatan audit 

internal dalam kalender 

akademik 

2. Sosialisasi kegiatan audit 

internal 

Program 

Kegiatan 

UPMI 

UPMI 

Kurang maksimal proses 

pembinaan dan 

persiapan  mahasiswa 

untuk pencapaian 

prestasi akademik dan 

non akademik 

Memaksimalkan sumber daya 

manusia dan alokasi waktu 

dalam  pembinaan serta 

persiapan 

 

Bukti 

pelaksanaan 

kegiatan 

kemahasiswaan 

Waket I 

Ka. Prodi 
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4. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

1. Data Dosen yang 

belum Valid Di 

PDDIKTI 

2. Lamanya pemenuhan 

dokumen persyaratan 

pengajuan jabatan 

fungsionel 

1. Sosialisasi secara berkala 

terkait jabatan fungsional 

2. Pemetaan dosen untuk 

pengajuan jabatan 

fungsional 

Bukti 

Sosialisasi 

 

Pemetaan 

dosen 

Waket II 

 

Belum ada Dosen 

memiliki jabatan 

fungsional  Lektor 

 

1. Sosialisasi secara berkala 

terkait jabatan fungsional 

2. Pemetaan dosen untuk 

peningkatan 

kompetensi/studi lanjut 

(S3) 

Bukti 

sosialisasi 

terkait jafung 

 

Pemetaan 

dosen 

Waket II 

 

Belum ada Dosen 

memiliki jabatan 

fungsional   Lektor 

Kepala 

Belum ada Dosen 

memiliki jabatan 

fungsional   guru besar 

Belum mempunyai 

Dosen dengan 

Pendidikan S3 

1. Pemetaan dosen dalam 

peningkatan kompetensi 

untuk studi lanjut (S3) 

2. Rekruitment Dosen S3 

Pemetaan 

dosen 

Program 

rekruitmen 

Waket II 

 

Beberapa Dosen yang 

diajukan belum lulus 

dari Serdos. 

 

1. Sosialisasi terkait 

Seritifikasi Dosen secara 

berkala 

2. Pemetaan dosen  terkait 

Seritifikasi Dosen 

Bukti 

pelaksanaan 

sosialisasi 

 

Pemetaan 

dosen 

 

Waket II 

 

Beberapa dosen tidak 

melakukan praktek 

Apoteker 

1. Memasukkan kriteria 

Apoteker pada 

rekruitment Dosen 

2. Meningkatkan jumlah 

dosen yang lolos 

kualifikasi sertifikasi 

dosen 

Pemetaan 

dosen 

Program 

rekruitmen 

Waket II 

 

Belum maksimalnya 

pelatihan yang diikuti 

oleh tendik baik internal 

maupun eksternal 

 

1. Belum maksimalnya 

pelatihan yang diikuti oleh 

tendik baik internal 

maupun eksternal 

2. Belum maksimalnya 

pelatihan yang diikuti oleh 

tendik baik internal 

maupun eksternal 

Bukti kegiatan 

pelatihan 

internal 

 

Bukti 

keikutsertaan 

pelatihan 

internal dan 

eksternal 

Waket II 
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5. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana 

Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

Belum semua dosen  

tetap melakukan 

penelitian sesuai 

roadmap. 

1. Sosialisasi roadmap 

penelitian 

2. Sosialisasi program 

pendanaan penelitian internal 

dan eksternal 

Bukti 

sosialisasi 

roadmap 

penelitian dan 

pendanaan 

penelitian 

Waket II 

PIK 

 

Kurang maksimalnya 

partisipasi dosen tetap 

dalam mengikuti 

pendanaan eksternal 

Sosialisasi program 

pendanaan  PkM internal dan 

eksternal 

Bukti 

sosialisasi 

pendanaan 

PkM 

Waket II 

 

Jumlah prosiding 

kefarmasian terbatas 

Merencanakan berlangganan 

prosiding 

Jurnal 

Prosiding 

Waket II 

 

 

6. Standar Pendidikan 

Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

Hanya sebagian 

alumni dan pengguna 

lulusan yang bersedia 

mengisi umpan balik  

Mengoptimalkan tracer study 

melalui SIA alumni dan 

pengguna lulusan 

Kuesioner 

Tracer study 

dan kepuasan 

pengguna 

lulusan di SIA 

Alumni  

Waket I 

Ka.Prodi 

Possi 

Teknik penilaian 

belum sepenuhnya 

dijalankan 

Mengoptimalkan sistem dan 

memberikan notifikasi 

penilaian yang belum 

diunggah 

Pengembangan 

Sistem 

Waket I 

Ka.Prodi 

Possi 

Belum seluruhnya 

penilaian dilakukan 

secara transparan 

Keterlambatan 

pengisian penilaian 

oleh dosen 

Belum ada 

pembahasan khusus 

dalam pengintegrasian 

hasil penelitian dalam 

bentuk bahan ajar 

Mengoptimalkan kegiatan 

penelitian untuk didiskusikan 

tim dosen pengampu mata 

kuliah untuk integrasi kedalam 

bahan ajar 

Bukti kegiatan 

pengintegrasian 

kegiatan 

penelitian ke 

bahan ajar 

Waket I 

Ka.Prodi 

PIK 

Kemampuan dasar 

Bahasa Inggris, 

komunikasi dan 

kerjasama mahasiswa 

masih kurang 

 

a. Mengikutsertakan 

mahasiswa untuk 

mengikuti lomba debat 

Bahasa Inggris di LLDIKTI 

Wilayah 3 

b. Merencanakan pelaksanaan 

kegiatan kemahasiswaan 

dalam debat Bahasa inggris 

pada kegiatan internal 

c. Memberikan tugas kepada 

mahasiswa mereview 

artikel kefarmasian 

berbahasa inggris 

Bukti sertifikat 

keikutsertaan 

kegiatan 

 

Laporan 

kegiatan 

kemahasiswaan 

 

Laporan 

kegiatan 

webinar 

Waket I 

Ka.Prodi 

Koordinator 

kemahasiswa

an 
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Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

d. Penambahan materi pada 

mata kuliah Bahasa inggris 

berupa active speaking 

dengan mengundang active 

speaker English dari luar 

negeri 

e. Mengadakan webinar 

kefarmasian dengan 

mengundang narasumber 

dari luar negeri 

Belum adanya prestasi 

non akademik 

mahasiswa tahun 

akademik 2020/2021  

a. Menginformasikan 

kegiatan perlombaan  

b. Meningkatkan pembinaan 

kepada peserta lomba 

c. Meningkatkan partisipasi 

pada perlombaan 

d. Mengadakan kegiatan 

lomba non akademik pada 

lingkungan internal 

Bukti sertifikat 

keikutsertaan 

kegiatan 

 

Laporan 

kegiatan 

kemahasiswaan 

 

Waket I 

Ka.Prodi 

Koordinator 

kemahasiswa

an 

 

7. Standar Penelitian 

Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

Blm semua dosen  

tetap melakukan 

penelitian sesuai 

roadmap. 

a. Sosialisasi roadmap 

penelitian 

b. Sosialisasi program 

pendanaan penelitian 

internal dan eksternal 

Bukti 

sosialisasi 

roadmap 

penelitian dan 

pendanaan 

eksternal 

Waket II 

PIK 

Jumlah perolehan 

HaKI masih minim 

Membuat UPT pengurusan 

HaKI 

Pembagian 

Tupoksi untuk 

pengurusan 

HaKi 

PIK 

Jumlah perolehan 

sitasi belum maksimal 

Memperbanyak artikel 

penelitian dosen 

Artikel 

penelitian 

PIK 

Belum maksimalnya 

jumlah artikel 

pertahun karena belum 

semua dosen memiliki 

jafung  

 

Penambahan jafung AA di 

tahun 2021 

Bukti 

pengajuan dan 

perolehan 

jafung AA 

Waket II 

 

 

8. Standar PkM 

Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

Belum ada program 

pengembangan 

kompetensi tentang 

PKM 

 

Akan dibuatkan program 

pengembangan di PKM 

Program 

pengembangan 

PkM 

PIK 
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Temuan Tindakan atau Keputusan Output 
Penanggung 

jawab 

Belum banyak jurnal 

pengmas terakreditasi 

SINTA 

Sudah membuat jurnal 

pengabdian IKIFA yang 

akan dikembangkan supaya 

dapat terakreditasi SINTA 

Perencanaan 

akreditasi 

jurnal PkM 

IKIFA 

PIK 

Belum terpaparnya 

dosen/mahasiswa 

dalam publikasi hasil 

PKM pada jurnal 

internasional 

bereputasi 

Akan diadakan pelatihan 

mengenai publikasi artikel 

PKM pada jurnal 

internasional bereputasi 

Bukti kegiatan  

pelatihan 

mengenai 

publikasi 

artikel PKM 

pada jurnal 

internasional 

bereputasi 

PIK 

Belum ada perolehan 

HaKI terkait PkM 

 

Akan dibuatkan program 

pengembangan di PKM 

khusus untuk meningkatkan 

perolehan HAKI 

Program 

pengembangan 

PkM 

PIK 

Luaran manfaat 

kerjasama pada bidang 

PKM belum maksimal 

Memaksimalkan luaran 

Kerjasama pada bidang 

PKM dengan mengadakan 

seminar/workshop 

Laporan 

kegiatan luaran 

kerjasama 

PIK 

Belum maksimalnya 

jumlah sitasi dosen 

 

Membuat program untuk 

meningkatkan jumlah 

publikasi dan sitasi 

 

Program 

peningkatan 

sitasi 

PIK 

Belum ada program 

pengembangan 

kompetensi terkait 

PKM 

 

Akan dibuatkan program 

pengembangan kompetensi 

terkait PKM 

Program 

pengembangan 

PkM 

PIK 

  

 

E. Kesimpulan 

Hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen dapat disimpulkan bahwa semua berkomitmen 

untuk meningkatkan mutu yang dibuktikan dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan yang 

sudah tercatat. Pimpinan menunjukan komitmennya untuk mengingatkan seluruh pihak 

untuk bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masingnya serta 

meningkatkan koordinasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Demikian Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun Akademik 2020/2021 ini 

dibuat untuk memenuhi tahapan siklus SPMI berikutnya, dapat digunakan sebagai data 

pendukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran 

STIKes IKIFA dan Program Studi, serta menjadi acuan bagi kegiatan Audit Mutu Internal 

(AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun berikutnya. 

 

 

Mengetahui,      Jakarta, 05 November 2021 

Ketua STIKES IKIFA     Ka. Unit Penjamin Mutu Internal 

 

 

apt. Indri Astuti H., S.Si., M.Farm.   Alifa Sabrina, M.Pd 
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