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KATA PENGANTAR 

 

Dalam upaya peningkatan mutu perguruan tinggi perlu dilakukan pembahasan bersama 

antara manajemen dan pelaksana tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 

implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian sasaran/indikator mutu/ dan kinerja. 

Pembahasan masalah mutu dan kinerja dapat dilakukan dalam unit kerja atau antar unit kerja 

untuk masalah-masalah yang bersifat teknis dan operasional yang dilakukan baik terjadwal 

maupun insidental dengan kebutuhan. 

Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas 

penerapan sistem manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai 

pihak yang terkait dengan operasional kegiatan organisasi. Permasalahan mutu, kinerja dan 

permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem manajemen mutu secara periodik juga 

perlu dibahas bersama yang melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi. 

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen atau pertemuan telaah 

manajemen mutu dan kinerja. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen 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. 

Atas kesediaan dan kerjasama semua unit yang terkait di Akademi Farmasi IKIFA, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

                 Jakarta, 05 November 2019 

                 Ka. Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) 

         

 

 

 

 

                 Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd. 
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A. Pendahuluan 

Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan untuk kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan 

efektivitas sistem mutu. Tinjauan ini juga dapat mencakup penilaian untuk peningkatan 

dan perubahan sistem mutu. Direktur bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan 

rapat tinjauan manajemen. Direktur mengusulkan kepada Kepala UPMI untuk pelaksanaan 

rapat tinjauan manajemen. Direktur mengusulkan agenda dan jadwal rapat tinjauan 

manajemen kepada Kepala 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. Waktu Pelaksanaan 

RTM dilaksanakan oleh masing-masing unit yang ada di Akademi Frmasi IKIFA (berita 

acara terlampir) 

 

C. Peserta 

Rapat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang dipimpin oleh pimpinan unit kerja. 

 

D. Rapat Tinjauan Manajemen 

1. 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. 

2. Pembahasan Rapat Tinjauan Manajemen   

Pembahasan rapat tinjauan manajemen antara lain: 

a. Hasil Audit Mutu Internal 

b. Umpan Balik 

c. Kinerja proses dan kesesuaian produk 

d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan 

e. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya 

f. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu 

g. Rekomendasi peningkatan 
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3. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen  

a. Hasil Audit Mutu Internal 

1) Input 

Hasil Audit Mutu internal (AMI) 2019 

2) Analisis dan Output 

Uraian Temuan 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

PRODI 

Belum disusun Peta 

Kurikulum yang 

sesuai dengan Profil 

dan Capaian 

Pembelajaran 

Lulusan Akademi 

Farmasi IKIFA pada 

standar isi 

pembelajaran. 

 

Akan diadakan 

kajian kurikulum 

untuk menyusun 

Kurikulum yang 

selaras dengan visi 

dan misi serta 

capaian 

pembelajkaran 

lulusan paling 

lambat maret 2020. 

Kurikulum 

Prodi 

Wakil 

Direktur I 

Hanya 3 (tiga) 

dosen yang 

memiliki Sertifikat 

Pekerti sehingga 

belum terlaksana 

pembelajaran SCL 

Mengikutsertakan 

dosen dalam 

pelatihan PEKERTI 

yang 

diselenggarakan oleh 

LLDIKTI atau pihak 

lain. 

Sertifikat 

dosen yang 

mengikuti 

pelatihan 

PEKERTI 

Wakil 

Direktur I 

Wakil 

Direktur II 

Belum adanya 

Syarat kelulusan 

program pada Buku 

Pedoman 

Akademik. 

Syarat kelulusan 

sudah tertuang dalam 

buku pedoman 

akademik dengan 

judul sub bab 

“keberhasilan 

program”, dan akan 

direvisi untuk 

periode tahun 

akademik 

2020/2021.  

Revisi buku 

pedoman 

akademik 

tahun 

akademik 

2020/2021 

Wakil 

Direktur I 

Belum tersedia 

sarana pendukung 

untuk mahasiswa 

cacat fisik sesuai 

dengan Buku 

Pedoman 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

(PMB). 

Akan dibuatkan 

sarana dan 

prasarana, minimal 

kursi perkuliahan 

bagi mahasiswa 

cacat fisik kidal 

sebanyak 5 Unit. 

Sarpras 

dalam 

bentuk kursi 

perkuliahan 

untuk 

mahasiswa 

kidal 

Wakil 

Direktur II 

Laporan Monitoring 

kegiataan pengisian 

Sudah dibuatkan 

laporan kegiatan 

Laporan 

kegiatan 

Wakil 

Direktur I 
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Uraian Temuan 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

KRS belum di 

dokumentasikan 

oleh Tim Prodi 

melalui IT Support. 

 

pengisian KRS oleh 

IT Support yang 

akan dievaluasi oleh 

Tim Prodi. 

pengisian 

KRS 

2018/2019 

Belum ditetapkan 

Kebijakan terkait 

Mahasiswa 

Transfer. 

 

Prodi berkoordinasi 

dengan Unit 

Penjamin Mutu 

Internal untuk 

menyusun SOP 

tentang Mahasiswa 

transfer dan Re-Nim. 

SOP 

Mahasiswa 

transfer dan 

Re-Nim 

Wakil 

Direktur I 

UPMI 

Laporan Kepuasan 

Mahasiswa terhadap 

Layanan 

Kemahasiswaan 

Periode Genap 

2018/2019 belum 

didokumentasikan 

dan dievaluasi oleh 

Prodi 

 

Sudah dibuatkan 

laporan kepuasan 

mahasiswa terhadap 

pelayanan akademik 

dan kemahasiswaan 

untuk selanjutnya 

dievaluasi oleh Tim 

Prodi. 

Laporan 

kepuasan 

mahasiswa 

tahun 

2018/2019 

Wakil 

Direktur I 

Belum disusun 

Program 

Peningkatan Prestasi 

Mahasiswa untuk 

memperoleh 

penghargaan 

ditingkat Nasional 

dan Internasional. 

 

Akan dibuatkan 

Program 

Peningkatan Prestasi 

Mahasiswa paling 

lambat tahun 

akademik 2019/2020 

(semester genap). 

Program 

Peningkatan 

Prestasi 

mahasiswa. 

Wakil 

Direktur I 

Belum ada laporan 

Monev dari program 

layanan pusat karir 

dan tracer study 

yang dijadikan 

masukan untuk 

perbaikan system 

atau kurikulum di 

AKFAR IKIFA. 

 

Tim Prodi akan 

segera berkoordinasi 

dengan tim layanan 

pusat karir untuk 

menyusun laporan 

monev terhadap 

kegiatan/program 

pusat karir dan tracer 

study guna menjadi 

masukan bagi prodi 

dalam 

pengembangan 

kurikulum 

Laporan 

Monev 

kegiatan 

pusat karir 

dan tracer 

study tahun 

2018/2019  

Wakil 

Direktur I 

Belum  disusun 

program dalam 

upaya 

memaksimalkan 

Program studi akan 

berkoordinasi 

dengan ketua Ikatan 

Alumni untuk 

Program 

kegiatan 

Kemahasis

waan 

Wakil 

Direktur III 
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Uraian Temuan 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

partsipasi alumni 

untuk perbaikan 

proses pembelajaran 

dan kegiatan 

kemahasiswaan. 

 

menyusun 

program/kegiatan 

kemahasiswaan yang 

melibatkan 

partisipasi Alumni. 

Dokumentasi 

mahasiswa yang 

mengundurkan diri 

belum lengkap 

Tim BAA sudah 

menyampaikan 

laporan terkait 

keaktifan mahasiswa 

untuk selanjutnya 

dokumen tersebut 

dikendalikan oleh 

prodi sebagai bahan 

evaluasi. 

Laporan 

keaktifan 

mahasiswa 

Wakil 

Direktur I 

Dokumen RKAT 

dan laporan 

pertanggungjawaban 

kegiatan belum 

lengkap. 

Akan melengkapi 

RKAT dan laporan 

pertanggungjawaban 

yang belum lengkap. 

Laporan 

pertanggung

-jawaban 

RKAT 

Wakil 

Direktur I 

Tidak ada bukti 

tindak lanjut hasil 

dari pelacakkan 

lulusan yang 

dijadikan bahan 

masukkan bagi 

program studi. 

 

Akan segera disusun 

laporan tindaklanjut 

hasil dari pelacakan 

lulusan, guna 

dijadikan masukan 

bagi Prodi dalam 

peningkatan 

kompetensi lulusan 

Laporan 

tindak lanjut 

pelacakan 

lulusan 

Wakil 

Direktur III 

Belum ada program 

dalam upaya 

memperoleh point 

sitasi dari artikel 

ilmiah dosen tetap. 

 

Membuat kebijakan 

yang mewajibkan 

mahasiswa (dalam 

pembuatan KTI) 

untuk mensitasi 

jurnal dosen AKFAR 

IKIFA 

Program 

perolehan 

poin sitasi 

jurnal dosen 

tetap 

UPPM 

Belum ada program 

perolehan paten dan 

Haki yang 

dibakukan oleh Tim 

UPPM. 

 

Membuat program 

untuk memperoleh 

HAKI dan Paten 

bersama PRODI, 

DIREKTUR, dan 

SENAT pada bulan 

Januari 2020. 

Program 

perolehan 

HAKI dan 

Paten 

UPPM 

Hasil penilaian 

kinerja pengabdian 

kepada masyarakat 

belum menghasilkan 

luaran sesuai dengan 

standard hasil 

1. Melakukan 

sosialisasi 

kegiatan PkM, 

yang salah 

satunya 

membahas luaran 

Jurnal PkM 

dosen 

UPPM 
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Uraian Temuan 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

kegiatan PKM. 

 

kegiatan PkM. 

2. Mewajibkan 

dosen yang 

melakukan 

kegiatan PkM 

untuk 

mengupload 

jurnal 

Belum ada program 

terkait penanganan 

plagiasi hasil 

penelitian dosen dan 

mahasiswa. 

 

Mengajukan 

pembelian program 

plagiasi pada bulan 

Januari 2020. 

Program 

penanganan 

Plagiasi 

UPPM 

Belum diterbitkan 

renip dan renstra 

institusi terbaru, 

sehingga tim UPPM 

belum menyusun 

RIP, renstra dan 

pedoman kegiatan 

penelitian dan PKM 

tahun 2019. 

 

Melaksanakan rapat 

pembuatan RENIP 

dan RENSTRA D3 

mengikuti agenda 

pengurus dan senat. 

RIP, 

Renstra, 

Pedoman 

kegiatan 

penelitian 

dan PkM 

UPPM 

Hasil penilaian 

kinerja penelitian 

tahun 2018 

sebanyak 6 dosen 

yang terlapor, tidak 

sesuai dengan 

dengan jumlah 

dosen tetap 

(NIDN/NIDK). 

 

1. Mensosialisasika

n kewajiban 

dosen tetap untuk 

melakukan 

Tridharma. 

2. Membuat desain 

penelitian dan 

mengikutsertaka

n mahasiswa 

dalam 

pelaksanaan 

penelitian. 

3. Memberikan 

softcopy 

penelitian 

mahasiswa (KTI) 

pada dosen tetap. 

Laporan 

Kinerja 

Penelitian 

UPPM 

Belum ada tindak 

lanjut dari hasil 

monev kerja sama 

tahun 2018 yang 

dilakukan oleh tim 

UPPM dengan 

melibatkan tim 

Membuat kebijakan 

denga PRODI untuk 

menindaklanjuti 

hasil monev 

kerjasama dalam 

kegiatan Tridhrama. 

Laporan 

Monev kerja 

sama 

Wakil 

Direktur III  
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Uraian Temuan 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

prodi dalam 

pelaksanaan 

tridarma perguruan 

tinggi yang dapat 

diakses oleh semua 

pemangku 

kepentingan. 

 

Hasil penilaian 

kinerja kerjasama 

pada tahun 2018 

sebanyak 0 (nol), 

tidak sesuai dengan 

jumlah MOU kerja 

sama yang dimiliki. 

 

Membuat program 

kerjasama bersama 

Prodi. 

Program 

kerja sama 

Wakil 

Direktur III  

 

Belum ditetapkan 

besaran anggaran 

dana untuk kegiatan 

penelitian dan PKM 

dosen per tahun 

sesuai dengan 

standar pembiayaan 

penelitian dan PKM. 

 

1. Membuat RKAT 

kegiatan 

penelitian dan 

PkM sesuai 

dengan Buku 

Pedoman 

Penelitian dan 

PkM. 

2. Melakukan rapat 

dengan Direktur 

dalam 

menetapkan 

besaran biaya 

Penelitian dan 

PkM pada bulan 

Januari 2020. 

Kebijakan 

anggaran 

kegiatan 

penelitian 

dan PKM 

UPPM 

BAAK 

Laporan kinerja 

dosen telah 

ditetapkan secara 

internal tetapi belum 

diuji kesahihan dan 

keakuratan penilaian 

sesuai dengan 

format ristekdikti. 

 

Laporan Kinerja 

dosen akan 

disesuaikan dengan 

format Ristekdikti 

untuk periode 

berikutnya. 

Laporan 

Kinerja 

Dosen 

Wakil 

Direktur II 

 

Kerapihan 

pendokumentasian 

dokumen 

pengembangan karir 

dosen dan tendik 

belum optimal. 

Sudah 

ditindaklanjuti 

dengan menunjuk 

penanggungjawab 

yang fokus 

mengurusi 

SK 

penugasan 

penanggung 

jawab 

dokumen 

pengemban

Wakil 

Direktur II 

Wakil 

Direktur II 
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Uraian Temuan 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

 pengembangan karir 

dosen dan tenaga 

kependidikan. 

gan karir 

Nisbah dosen 

terhadap mahasiswa 

yang terlapor 

sebesar 1:44 

(idealnya 1:30) 

sehingga tidak 

sesuai dengan isi 

standard dosen dan 

tenaga 

kependidikan. 

 

Rencana 

penambahan dosen 

sebanyak 5 dosen 

pada tahun akademik 

2019/2020. 

Penambaha

n 5 dosen 

baru 

Wakil 

Direktur II 

 

Hasil persentase 

dosen tetap 

berpendidikan 

minimal S3 sebesar 

0 (nol). 

 

Dosen sedang 

melanjutkan 

pendidikan S3 

sebanyak 1 orang 

Bukti Studi 

lanjut S3 

Wakil 

Direktur II 

 

Belum ada kejelasan 

terhadap pembagian 

tugas dan tanggung 

jawab 

operator/petugas 

yang bertanggung 

jawab pada aplikasi 

EWS, SISTER, 

PDDIKTI, SINTA, 

SIMLITABMAS, 

BELMAWA, 

SIMKATMAWA, 

LAPORAN 

KERMA, IZIN 

KERMA, KINERJA 

INOVASI, PATEN 

dan SITASI, 

PERSENTASE 

WAKTU TUNGGU 

LULUSAN. 

 

Ditindaklanjuti 

dengan menunjuk 

operator sebagai 

penanggungjawab 

masing-masing 

pelaporan serta 

dibuatkan Surat 

Tugas dan Surat 

Keputusan Direktur 

terhadap operator 

tersebut. 

SK 

penugasan 

penanggung 

jawab setiap 

aplikasi 

Wakil 

Direktur II 

 

Belum ada laporan 

terkait sistem 

informasi yang 

dikelola oleh IT 

SUPPORT kepada 

masing-masing untit 

terkait. 

Dibuatkan laporan 

persuratan, 

perpustakaan dan 

keuangan sesuai 

dengan yang terinput 

pada system 

informasi. 

Laporan 

sistem 

informasi 

Wakil 

Direktur II 
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Uraian Temuan 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

 

Belum ada 

sosialisasi terkait 

penggunaan 

Aplikasi yang 

menunjang laporan 

tridarma 

dosen/jabatan 

fungsional dosen 

tetap. 

Diadakan sosialisasi 

terkait penggunaan 

aplikasi yang 

menunjang laporan 

tridharma pada bulan 

maret 2020. 

Bukti 

dokumentas

i sosialisasi 

penggunaan 

aplikasi 

Wakil 

Direktur II 

 

Belum ada dosen 

yang memiliki 

sertifikat 

pendidik/sertifikat 

dosen. 

 

Diajukan 6 dosen 

yang memiliki 

jabatan fungsional 

untuk sertifikasi 

dosen 

Dokumen 

pengajuan 

jabatan 

fungsional 

dosen 

Wakil 

Direktur II 

 

Belum optimal 

pelaksanaan dan 

evaluasi terhadap 

kepuasan dosen dan 

tendik dalam 

pengelolaan SDM. 

 

 

Dibuatkan laporan 

monev kepuasan 

pegawai dalam 

pengelolaan SDM 

tahun akademik 

2018/2019 dan tahun 

akademik 

berikutnya. 

Laporan 

monev 

kepuasan 

pegawai 

Wakil 

Direktur II 

 

 

b. Umpan Balik 

1) Input 

Analisa terhadap upaya tindak lanjut keluhan mahasiswa pada pelayanan 

Perguruan Tinggi 

2) Output 

Topik Diskusi 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

Kehadiran dosen di 

dalam kelas 

Peningkatan 

kehadiran dosen 

dengan cara 

memberikan 

peneguran secara 

lisan oleh ka. Prodi 

Peningkatan 

kehadiran 

dosen 

Wakil 

Direktur I 

Sarana prasarana 

(lahan parkir, 

sarana olahraga, 

buku 

diperpustakaan 

fasilitas belajar 

mengajar, mushola) 

Pengajuan 

pengadaaan buku 

diperpustakaan, 

perbaikan sarana 

belajar dikelas, 

menambah alat 

sholat di mushola 

RKAT 

sarana dan 

prasarana 

Wakil 

Direktur II 
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Topik Diskusi 
Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

Pelayanan staf 

administrasi dan 

perpustakaan 

Perbaikan 

pelayanan kepada 

mahasiswa dengan 

melakukan 

peneguran secara 

lisan pada staf 

administrasi dan 

perpustakaan 

Peningkatan 

pelayanan 

administrasi 

dan 

perpustakaa

n 

Wakil 

Direktur II 

Peran Pembimbing 

akademik 

Menginformasikan 

kembali tentang 

tupoksi 

pembimbing 

akademik 

Penurunan 

keluhan 

terhadap 

Pembimbin

g akademik  

Wakil 

Direktur I 

Jadwal perkuliahan Mengkonfirmasi 

jadwal dosen 

sebelum 

perkuliahan dimulai 

Jadwal 

dosen yang 

dapat 

digunakan 

sebelum 

tahun 

akademik 

berjalan 

Wakil 

Direktur I 

 

c. Kinerja proses dan kesesuaian produk 

1) Input 

Peninjauan tentang pencapaian sasaran mutu. 

2) Output 

Topik 

Diskusi 

Tindakan atau 

Keputusan 
Output Penanggung  jawab 

Sasaran mutu 

prodi telah 

tercapai. 

 

• Prodi berupaya 

mencapai 

sasaran mutu 

• Prodi 

mensosialisasik

an kembali 

pencapaian 

sasaran mutu 

tahun 2019 

  

Tercapainya 

sasaran 

mutu prodi 

− Direktur 

− Wakil Direktur I 

− Wakil Direktur II 

− Wakil Direktur III 

− Ka. Prodi 
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d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan 

1) Input 

• Kesiapan dosen dalam pembelajaran 

• Kualitas SDM Akademi FArmasi IKIFA 

• Pelaksanaan Tridarma Dosen 

• Pelacakan lulusan (Alumni) 

• Peningkatan sistem penjaminan mutu 

2) Output 

Topik 

Diskusi 

Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

Kesiapan 

dosen dalam 

pembelajaran 

Prodi 

melaksanakan rapat 

koordinasi lebih 

awal 

Tersedianya 

perangkat 

pembelajaran 

Wakil Direktur I 

Ka. Prodi 

Peningkatan 

kualitas 

SDM 

 

Wadir II 

memaksimalkan 

pengurusan Jafung 

dan serdos dosen 

yang memiliki 

NIDN dan NIDK 

Peningkatan 

jumlah dosen 

yang 

memiliki 

serdos, 

jabatan 

fungsional 

lektor, dan 

berijazah S3 

Wakil Direktur I  

Wakil Direktur II 

 

Peningkatan 

pelaksanaan 

Tridarma 

Dosen 

Mensosisalisasikan 

kewajiban dosen 

untuk 

melaksanakan 

Tridharma 

Peningkatan 

jumlah 

penelitian 

dan 

pengabdian 

masyarakat 

Wakil Direktur I 

Wakil Direktur II 

UPPM 

Pelacakan 

lulusan 

(Alumni) 

Memaksimalkan 

aplikasi tracer 

study yang sudah 

dibuat untuk 

merekap data 

lulusan 

Data 

pelacakan 

lulusan yang 

dapat 

digunakan 

untuk 

masukan 

bagi 

kurikulum 

dan prodi 

Wakil Direktur III 

Peningkatan 

sistem 

penjaminan 

mutu 

Melakukan 

monitoring untuk 

setiap kegiatan 

yang dilakukan 

Laporan 

monitoring 

dan evsluasi 

kegiatan 

Direktur 

Wakil Direktur I 

Wakil Direktur II 

Wakil Direktur III 

UPPM 

UPMI 
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e. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya 

1) Input 

Hasil rapat tinjauan manajemen 

2) Output 

Topik 

Diskusi 

Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

Hasil RTM 

tahun 

sebelumnya 

Telah ditindak lanjuti 

dengan bukti dokumentasi 

implementasi tindakan 

Laporan 

RTM 

Direktur,  

Wakil Direktur I 

Wakil Direktur II 

Wakil Direktur III 

 

 

f. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu 

1) Input 

Perubahan kriteria akreditasi dari 7 kriteria menjadi 9 kriteria. 

2) Output 

Topik 

Diskusi 
Tindakan atau Keputusan Output 

Penanggung  

jawab 

Perubahan 

Standar 

Nasional 

Pendidkan 

 

Unit penjaminan mutu 

bersama tim menyesuaikan 

standar Akademi Farmasi 

IKIFA dari standar menurut 

Permenristekdikti no 44 

tahun 2015 ke Standar 

Akademi Farmasi IKIFA 

menurut Permenristekdikti 

no 50 tahun 2018 

Tersusunnya 

standar 

nasional 

Pendidikan, 

penelitian 

dan 

pengabdian 

masyarakat 

Direktur 

Wakil 

Direktur I 

Wakil 

Direktur II 

Wakil 

Direktur III 

UPMI 

 

 

g. Rekomendasi peningkatan 

1) Input 

Saran managemen dan peserta tinjauan managemen dalam peningkatan 

penerapan sistem penjaminan mutu. 

2) Output 

Topik 

Diskusi 

Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

Saran 

managemen 

dan peserta 

tinjauan 

managemen 

• Penambahan frekuensi 

koordinasi untuk 

pelaksanaan budaya 

mutu di Akademi 

Farmasi IKIFA 

Peningkatan 

sistem 

penjaminan 

mutu 

keseluruhan 

Direktur 

Wakil Direktur I 

Wakil Direktur II 

Wakil Direktur III 

UPMI 
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Topik 

Diskusi 

Tindakan atau 

Keputusan 
Output 

Penanggung  

jawab 

• Peningkatan sistem 

penjaminan mutu 

 

h. Kesimpulan 

Rapat tinjauan managemen dapat disimpulkan bahwa semua berkomitmen untuk 

meningkatkan mutu yang dibuktikan dengan adanya perbaikan-perbaikan. 

Pimpinan menunjukan komitmennya untuk mengingatkan semua pihak untuk 

bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan meningkatkan koordinasi 

untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

 

E. Penutup 

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini merupakan hasil kegiatan monitoring dan 

evaluasi tahun akademik 2018/2019. Sistematika laporan dibuat berdasarkan program 

kegiatan di setiap unit. Laporan ini merupakan hasil kegiatan-kegiatan yang sudah 

dilakukan, sehingga diperlukan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan hasil 

setiap kegiatan agar lebih maksimal. 

Demikian laporan tinjauan managemen ini dibuat dengan maksud untuk 

memberikan catatan terhadap capaian-capaian yang ada dan sebagai pedoman untuk 

potensi peningkatan mutu di Akademi Farmasi IKIFA. Besar harapan kami, laporan 

RTM ini dapat menjadi bahan acuan bagi Kegiatan Audit Mutu Internal dan Rapat 

Tinjauan Manajemen tahun berikutnya. 

 

 

Mengetahui,      Jakarta, 05 November 2019 

Direktur Akademi Farmasi IKIFA   Ka. Unit Penjamin Mutu Internal 

 

 

 

Leonov Rianto,S.Si.,M.Farm.,Apt.   Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd. 
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