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KATA PENGANTAR 

 

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA 

tahun 2020 – 2025, hendaknya mengupayakan pencapaian standar penyelenggaraan 

kegiatan akademik yang lebih sehat dan berdaya saing. Selain itu, pencapaian harus 

mengarah pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Akreditasi Institusi 

Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi.  

Berpedoman pada pedoman Implementasi Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan IKIFA, maka Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA telah 

menugaskan Kepala Unit Penjamin Mutu Internal untuk melaksanakan monitoring dan 

evaluasi implementasi rencana strategis. 

Hasil Monev Renstra tahun ke-1 diharapkan akan memberikan informasi 

keberhasilan yang akan lebih memacu peningkatan pencapaian kinerja di semua 

program. Selanjutnya, dari kegiatan ini juga akan diperoleh informasi keterbatasan 

capaian beberapa indikator. Dengan demikian, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

IKIFA diharapkan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan. Selain itu, mengingat 

indikator tahun 2020/2021 yang sudah tercapai, maka penetapan standar baru yang lebih 

tinggi sangat diperlukan. Selanjutnya peningkatan mutu berkelanjutan akan menjadikan 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA terus berkembang dalam mencapai visi dan 

misinya. 

 

 

       Jakarta, 11 September 2021 

          

 

 

       Alifa Sabrina, M.Pd 
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1. PENDAHULUAN  

Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  IKIFA 2021 – 

2025 dibuat untuk memberikan kerangka pada tercapainya visi, misi, tujuan dan 

sasaran mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  IKIFA dalam lima tahun, untuk 

menjamin bahwa Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  IKIFA dijalankan dan 

mencapai hasil sesuai target, maka  monitoring dan evaluasi (Monev) perlu 

dilakukan oleh tim  dari Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) untuk tujuan 

pemantauan pelaksanaan kinerja Renstra tahunan secara periodik.  

Selain itu, tata cara ini diharapkan akan memudahkan pencapaian outcomes 

Renstra dan penyebaran good practices ke seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Pada akhirnya, diharapkan Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan IKIFA memiliki kapasitas dan kemampuan yang lebih baik dalam 

mengelola proses perencanaan, memberikan layanan akademik dan administrasi 

sesuai dengan kebutuhan serta daya saing Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. 

Dengan Monev ini diharapkan kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA dapat 

dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Perbaikan terus menerus 

dapat dilaksanakan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan institusi.  

 

2. TUJUAN  

Pelaksanaan Monev Implementasi Renstra tahun ke-1 bertujuan untuk 

memantau, mengidentifikasi dan menilai kinerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

IKIFA terkait dengan pencapaian pada tahun akademik 2020/2021. 

 

3. PELAKSANAAN  

a. Jadwal Pelaksanaan  

Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun kedua implementasi Rencana 

Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  IKIFA 2021-2025  dilakukan 

bulan September 2020 - Agustus 2021.  

 

b. Prosedur Pelaksanaan  

Monev tahun pertama implementasi Renstra Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan IKIFA, didasarkan pada proses dan capaian sasaran  program utama, 

yaitu:  
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1) Pengembangan Perguruan Tinggi 

2) Peningkatan pelaksanaan penjaminan mutu 

3) Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 

4) Peningkatan Mutu Mahasiswa  

5) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia  

6) Peningkatan Perolehan Dana  

7) Peningkatan Mutu Fasilitas  

8) Peningkatan Mutu Pendidikan 

9) Mewujudkan Pusat Penelitian Kesehatan yang inovatif dan terintegrasi dengan 

IPTEKS  

10) Menghasilkan peneliti-peneliti yang kompeten, berdaya saing tinggi dan 

berakhlak mulia didukung dengan perkembangan IPTEKS  

11) Menghasilkan produk-produk inovatif yang didukung dengan 

perkembangan IPTEKS  

12) Mewujudkan pusat pengabdian kepada masyarakat yang inovatif  

13) Program perwujudan pusat dan kegiatan kerjasama yang terintegrasi 

IPTEKS secara berkesinambungan 

 

Capaian tiap program yang dianalisis berdasarkan beberapa indikator yang 

dapat dinilai persentase capaian kinerjanya, yaitu dengan membandingkan capaian 

kinerja pada saat ini dengan target yang diharapkan dapat tercapai. Informasi capaian 

program pada saat ini didapatkan dari beberapa dokumen resmi Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan IKIFA. Beberapa indikator telah mencapai dan bahkan melebihi indikator 

target sehingga % capaian diberi angka 100%. Sebaliknya, akibat ketiadaan 

informasi, maka ada indikator yang capaiannya diisi 0% (nol persen) karena tidak 

diperoleh data untuk menilai capaian indikator tersebut pada saat ini. Setelah semua 

indikator diisi dengan capaian, maka dapat diperoleh persentase capaian setiap 

program. Selanjutnya persentase capaian dianalisis secara statistik deskriptif dan 

digambarkan dalam bentuk grafik menggunakan Microsoft Excel. Rate of success 

(%) dari satu tahun implementasi ditentukan dari jumlah indikator capaian 

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator.  
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4. HASIL PELAKSANAAN 

Hasil Implementasi Rencana strategis (Renstra) STIKes IKIFA Tahun 2020 – 

2021 tahun pertama dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Program memaksimalkan pencapaian VMTS 

 

Tabel 1. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

 

b. Program memaksimalkan mutu manajerial dan kerjasama 

 

Tabel 2. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

UPPS dan PS memiliki rencana pengembangan jangka 

panjang, menengah, dan pendek, meliputi: 

UPPS dan PS memiliki:  

1.Dokumen Renip, Renstra dan Renop 

2.Indikator kinerja 

3.Target berdaya saing nasional 

4.Bukti pengembangan yang konsisten (IKU) 

4 dokumen 4 dokumen Tercapai 

UPPS dan PS memonitoring dan mengevaluasi capaian 

dari rencana pengembangan jangka panjang, 

menengah, dan pendek, meliputi:  

UPPS dan PS menyusun: 

1.Laporan Kinerja 

2.Laporan Evaluasi Diri 

3.Laporan Monev Sasaran Mutu (IKT) 

3 laporan 2 laporan 
Tidak 

tercapai 

UPPS dan PS mengukur pemahaman terhadap VMTS, 

meliputi aspek: 

1.Instrumen pemahaman VMTS 

2.Umpan balik pengisian instrument 

3.Monitoring dan evaluasi 

4.Tindaklanjut secara berkala (IKT) 

4 aspek 4 aspek Tercapai 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Pelaksanaan penjaminan mutu 

internal pada Unit Pengelola Program 

Studi. UPPS memiliki bukti: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Evaluasi 

4. Pengendalian 

5. Perbaikan/peningkatan. (IKU) 

5 bukti 

dokumen 

5 bukti 

dokumen 
Tercapai 

UPPS dan PS menjalin kerja sama yang efektif dengan 

memenuhi kriteria : 

1.Mendukung pelaksanaan Tridarma PT secara lengkap 

yang mendukung visi dan misi. 

2.Kerja sama dengan wahana praktik yang relevan 

dengan PS.  

3.Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama (MoU) 

4.Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama 

5.Kerja sama dalam negeri Min.8 institusi lain yang 

bervariasi, kerja sama luar negeri min. 3 institusi luar 

negeri. (IKU) 

memenuhi 

5 kriteria. 

 

 

memenuhi 

3 kriteria. 

 

 

Tidak 

tercapai 
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Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Pemenuhan lima pilar sistem tata 

pamong pada UPPS. 

1.Kredibel 

2.Transparan 

3.Akuntabel 

4.Bertanggung jawab 

5. Adil. (IKU) 

memenuhi 

5 pilar. 

memenuhi 

5 pilar. 
Tercapai 

Keberfungsian sistem pengelolaan 

fungsional dan operasional perguruan 

tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 

1.perencanaan (planning ), 

2.pengorganisasian (organizing ), 

3.penempatan personil (staffing ), 

4.pengarahan (leading), dan 

5.pengawasan (controlling ). 

memenuhi 

5 aspek. 

memenuhi 

5 aspek. 
Tercapai 

Keterlaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal 

pada UPPS yang 

dibuktikan dengan keberadaan 5 

aspek sebagai berikut:  

1.dokumen legal pembentukan unsur pelaksana 

penjaminan mutu. 

2.ketersediaan dokumen mutu: 

kebijakan SPMI, manual SPMI, 

standar SPMI, dan formulir SPMI. 

3.terlaksananya siklus penjaminan 

mutu (siklus PPEPP) 

4.auditor internal dan hasil audit 

5.bukti tindaklanjut. (IKU) 

memenuhi 

5 aspek. 

memenuhi 

5 aspek. 
Tercapai 

Komitmen pimpinan UPPS yang dibuktikan dengan 

pengakuan 

yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter 

kepemimpinan 

operasional,organisasi, dan publik. (IKU) 

memenuhi 

3 karakter. 

memenuhi 

3 karakter. 
Tercapai 

Pengukuran kepuasan layanan 

manajemen terhadap para pemangku 

kepentingan dengan memenuhi aspek 

berikut: 

1.instrumen sahih, handal, mudah digunakan, 

2.dilaksanakan secara berkala dan komprehensif, 

3.dilakukan analisis untuk pengambilan 

keputusan, 

4.monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan. 

5.terdapat umpan balik. 

6.tindaklanjut terhadap umpan balik. (IKU) 

Memenuhi 

6 aspek 

Memenuhi 

6 aspek 
Tercapai 

UPPS memiliki  kebijakan dan pedoman pengelolaan 

yang 

mencakup 11 aspek sebagai berikut: 

1.pendidikan, 

2.pengembangan suasana akademik dan otonomi 

keilmuan, 

3.kemahasiswaan 

4.penelitian, 

5.PkM, 

6.SDM, 

7.keuangan, 

8.sarana dan prasarana, 

Min. 9 

aspek 
11 aspek Terlampaui 
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c. Program memaksimalkan mutu layanan mahasiswa 

 

Tabel 3. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

9.sistem informasi 

10.sistem penjaminan mutu, dan 

11.kerjasama.  (IKU) 

Mutu, manfaat, kepuasan dan 

keberlanjutan kerjasama pendidikan, 

penelitian dan PkM yang relevan dengan PS telah 

memenuhi 4 aspek berikut:  

1.memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses 

pembelajaran, penelitian, dan PkM. 

2.memberikan peningkatan kinerja 

tridarma dan fasilitas pendukung PS.  

3.memberikan kepuasan kepada 

mitra.  

4.menjamin keberlanjutan kerjasama 

dan hasilnya. (IKU) 

memenuhi 

4 aspek 

Memenuhi 

2 aspek 

Tidak 

tercapai 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

UPPS melakukan upaya peningkatan animo calon 

mahasiswa dan bukti keberhasilannya memenuhi 4 aspek : 

1. Dilaksanakan setiap tahun 

2. Dilakukan monitoring dan evaluasi 

3. Adanya umpan balik 

4. Adanya tindak lanjut. (IKU) 

Memenuhi 

4 aspek 

Memenuhi 

4 aspek 
Tercapai 

Rasio jumlah pendaftar 

terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi. (IKU) 
1 : 4 1 : 4 Tercapai 

Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang 

terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi. (IKU) 
Min. 95% 89% 

Tidak 

tercapai 

Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah 

seluruh 

Mahasiswa. (IKU) 

PMA < 10% 0% Tercapai 

Rasio total mahasiswa baru pada TS terhadap total 

mahasiswa. (IKU) 
Rasio > 0,2 0,30 Tercapai 

Upaya yang dilakukan UPPS untuk mengidentifikasi 

potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran 

dengan memenuhi aspek sbb : 

1. Memiliki metode rekrutmen 

2. Mengembangkan sistem layanan informasi. (IKU) 

Memenuhi 

2 aspek 

Memenuhi 

2 aspek 
Tercapai 

Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses 

pendidikan. (IKU) 

Survei 

Min. 1 kali/ 

tahun 

1 kali Tercapai 

Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, 

kesehatan, beasiswa, bimbingan, dan konseling serta 

asrama pada UPPS dengan memenuhi aspek berikut : 

1. Pelaksanaan 

2. Dilakukan monitoring evaluasi terhadap hasil 

3. Terdapat umpan balik 

4. Dilakukan tindak lanjut. (IKU) 

Memenuhi 

4 aspek 

Memenuhi 

4 aspek 
Tercapai 
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d. Program memaksimalkan mutu SDM 

 

Tabel 4. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan. (IKU) 

UPPS menyediakan layanan kemahasiswaan dalam 

bentuk: 

1. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat 

2. Peningkatan kesejahteraan 

3. Penyuluhan karir 

4. Bimbingan kewirausahaan. 

4 layanan 3 layanan 
Tidak 

tercapai 

Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan 

layanan mahasiswa pada UPPS. (IKU) 

Audit min. 

1 kali 

/tahun 

Audit 1 

kali 
Tercapai 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keteranga

n Capaian 

Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen 

terhadap jumlah program studi. (IKU) 
Rasio≥12 Rasio = 20 Terlampaui 

Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan Asisten Ahli 

(IKT)                
100% 27% 

Tidak 

tercapai 

Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan Lektor (IKT) 
20% 0% 

Tidak 

tercapai 

Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan Lektor Kepala 

(LK) (IKU) 
5% 0% 

Tidak 

tercapai 

Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan Guru Besar 

(GB) (IKU) 
3% 0% 

Tidak 

tercapai 

Persentase Dosen Tetap UPPS yang berpendidikan S-3 

(IKU) 
5% 0% 

Tidak 

tercapai 

Persentase Dosen Tetap UPPS yang memiliki Sertifikat 

Pendidik Profesional (IKU) 
30% 5% 

Tidak 

tercapai 

Persentase Dosen Tetap yang memiliki sertifikat 

kompetensi surat tanda registrasi / ijazah apoteker (IKU) 

Min. 90% 

dosen tetap 
30% 

Tidak 

tercapai 

Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya 

sesuai dengan Program Studi (IKU) 
1 : 23 1 : 23 Tercapai 

Rata-rata beban dosen per semester (IKU) Min.12 Sks 

Maks. 16 

sks 

Min.12 Sks 

Maks. 16 

sks 

Tercapai 

Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai 

dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ 

penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT 

sendiri (IKU) 

Min. 2 

Kegiatan / 

tahun 

Lebih dari 

2 
Terlampaui 

Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah 

seluruh dosen (IKU) 
Max.10% 11% 

Tidak 

tercapai 

Persetanse Dosen tidak tetap yang memiliki setifikat 

kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya (IKU) 

10%  

Dosen 
10% Tercapai 
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e. Program memaksimalkan pemanfaatan dana, sarana dan pra sarana 

 

Tabel 5. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keteranga

n Capaian 

memiliki 

serkom 

Persentase dosen tetap yang mengikuti pelatihan Bahasa 

inggris untuk peningkatan kompetensi dan persyaratan 

penunjang sertifikasi pendidik professional untuk program 

studi farmasi (IKT) 

10% dosen 5% 
Tidak 

tercapai 

Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (IKU) 1 : 35 1 : 35 Tercapai 

Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan 

berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, 

teknisi) dengan syarat : 

1. Kualifikasi minimum berpendidikan diploma 

2. Kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi 

(IKU) 

Min. 

memenuhi 

2 syarat 

Min. 

memenuhi 

2 syarat 

Tercapai 

Jumlah pelatihan Bahasa inggris untuk peningkatan 

kompetensi tenaga kependidikan (IKT) 

Min. 2 

tendik/ 

tahun 

2 tendik Tercapai 

Jumlah pelatihan internal bagi tenaga kependidikan (IKT) Min. 2 

tendik/ 

tahun 

2 tendik Tercapai 

Jumlah pelatihan  eksternal bagi tenaga kependidikan (IKT) Min. 2 

tendik/ 

tahun 

2 tendik Tercapai 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan 

dengan total penerimaan dana. (IKU) 
< 66% 68% 

Tidak 

tercapai 

Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang 

bersumber selain dari mahasiswa dan 

kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana 

perguruan tinggi. (IKU) 

≥ 10% 5% 
Tidak 

tercapai 

Rata-rata dana operasional/ penggunaan dana untuk 

tridharma pada UPPS. (IKU) 
≥ 20 jt 23 jt Terlampaui 

Persentase Penggunaan Dana Penelitian terhadap total 

dana perguruan tinggi 
≥ 5% 2% 

Tidak 

tercapai 

Persentase Penggunaan Dana PkM terhadap total dana 

perguruan tinggi 
≥1% 0.7% 

Tidak 

tercapai 

Penggunaan dana investasi. (IKU) 5%≤PDI≤ 

10% 
15% 

Tidak 

tercapai 

Rata-rata dana penelitian dosen per tahun Prodi D3 

Farmasi. (IKU) 
Min. 5 jt 2.5 jt 

Tidak 

tercapai 
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Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Rata-rata dana penelitian dosen per tahun Prodi S1 

Farmasi. (IKU) 
Min. 10 jt 2.5 jt 

Tidak 

tercapai 

Rata-rata dana PkM dosen per tahun Prodi D3 Farmasi. 

(IKU) 
Min. 10 jt 2.5 jt 

Tidak 

tercapai 

Rata-rata dana PkM dosen per tahun Prodi S1 Farmasi. 

(IKU) 
Min. 5 jt 2.5 jt 

Tidak 

tercapai 

Bahan pustaka  

Bahan pustaka berupa buku teks. (IKU) 

Catatan: minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul 

buku teks (verifikasi pada saat asesmen lapangan 

termasuk ketersediaan dan pemanfaatan e-book). (IKU) 

Jml judul 

min. 300 
430 judul Terlampaui 

Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki 

(berlangganan) dalam tiga tahun terakhir. (IKU) 

 

Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi 

Dikti, dalam bentuk cetak atau elektronik 

Min.3 judul 

jurnal 
3 jurnal Tercapai 

Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki 

(berlangganan) dalam tiga tahun terakhir. (IKU) 

 

Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah 

internasional. Setiap cabang ilmu minimal 1 jurnal  

JIL = Persentase cabang ilmu yang berlangganan 1 jurnal 

(cetak/elektronik). (IKU) 

Min. 2 judul 

jurnal 
1 jurnal 

Tidak 

tercapai 

Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun 

terakhir. (IKU) 

Jumlah 

prosiding 

min. 6 

0  

prosiding 

Tidak 

tercapai 

Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium. (IKU) 

 

Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di 

laboratorium 

Unsur Penilaian: 

1. Kondisi alat sangat baik (terawat dan berfungsi)  

2. Rasio alat: mahasiswa (1:8)  

3. Aksesibilitas penggunaan alat  

4. Jenis alat memenuhi capaian pembelajaran  

5. Logbook sesuai dengan capaian pembelajaran Standar 

Laboratorium Diploma III Farmasi mengacu pada 

Standar Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan 

Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

Min. 

memenuhi 5 

unsur 

Min. 

memenuhi 

5 unsur 

Tercapai 

Kelayakan prasarana laboratorium Farmasi dengan 

standar minimal berfungsi sesuai. (IKU) 

 

Standar Penilaian:  

1. Kapasitas laboratorium memadai.  

2. Sistem perawatan laboratorium memadai.  

3. Aksesibilitas yang baik (memiliki fleksibilitas dalam 

menggunakannya di luar kegiatan praktikum yang 

terjadwal).  

4. Penggunaan laboratorium efisien (rata-rata waktu 

penggunaan per minggu)  

 

Standar Laboratorium Diploma III Farmasi mengacu 

pada Standar Laboratorium Pendidikan Tenaga 

Min. 

memenuhi 4 

standar 

Min. 

memenuhi 

4 standar 

Tercapai 
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f. Program memaksimalkan mutu keilmuan program studi 

 

Tabel 6. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Kesehatan Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia 

Kepuasan dosen & tendik terhadap Pelayanan: 

1.Pengelolaan SDM 

2.Sistem informaasi 

3.Administrasi 

4.Laboratorium 

5.Perpustakaan. (IKT) 

Memenuhi 

kriteria 

minimal 

“Baik” 

Memenuhi 

kriteria 

minimal 

“Baik” 

Tercapai 

Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit 

Pengelola Program Studi. (IKU) 
Audit min. 1 

kali /tahun 

Audit min. 

1 kali 

/tahun 

Tercapai 

Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana 

pada Unit Pengelola Program Studi. (IKU) 
Audit min. 1 

kali /tahun 

Audit min. 

1 kali 

/tahun 

Tercapai 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses 

evaluasi dan pemutakhiran kurikulum  

Serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi. 

(IKU) 
Min 6 

pemangku 

kepentingan 

Melibatkan 

10 orang 

dari 

perwakilan 

tiap 

pemangku 

pepentingan 

Terlampaui 

Ketersediaan umpan balik dari alumni dan pengguna 

lulusan melalui tracer study untuk evaluasi dan 

pengembangan kurikulum. (IKU) 

Min. 1 tahun 

sekali 

1 tahun 

sekali 
Tercapai 

Persentase kesesuaian capaian pembelajaran dengan 

profil lulusan. (IKU) 
100% 100% Tercapai 

Persentase kesesuaian struktur kurikulum dalam 

pembentukan capaian pembelajaran. (IKU) 
100% 100% Tercapai 

Terlaksananya karakteristik proses pembelajaran dalam 

perangkat pembelajaran. (IKU) 

Memenuhi 9 

karakter 

Memenuhi 9 

karakter 
Tercapai 

Persentase ketersediaan dokumen RPS dengan 

kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL. (IKU) 
100% 100% Tercapai 

Persentase pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk 

praktek sesuai CPL. (IKU) 
100% 100% Tercapai 

Persentase penyiapan Dokumen RPS yang di tetapkan 

dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau 

bersama dalam kelompok keahlian. (IKU) 

100% 100% Tercapai 

RPS ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan. (IKU)  

Min. 1 kali 

/tahun 

ditinjau 1 

kali /tahun 
Tercapai 

Pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk kuliah, 

responsi atau tutorial, praktikum dan praktek lapangan. 

(IKU) 

Min. 4 

bentuk 
4 bentuk Tercapai 
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g. Program memaksimalkan kualitas dan kuantitas penelitian 

 

Tabel 7. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Proses pembelajaran efektif diselenggarakan paling 

sedikit 16 minggu dalam 1 semester. (IKU) 

Min. 16 

Minggu 

Rata-rata 16 

Minggu 
Tercapai 

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses 

pembelajaran. (IKU) 

Min. 1 kali/ 

smt 
1 kali/ smt Tercapai 

Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam 

proses pembelajaran. (IKU) 

Min. 1 kali/ 

smt 
1 kali/ smt Tercapai 

Prinsip penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel dan transparan yang dilakukan secara 

terintegrasi. (IKU) 

Memenuhi 5  

prinsip 

Memenuhi 5  

prinsip 
Tercapai 

Aspek penilaian terdiri dari kehadiran, penugasan, 

ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (IKU) 
4 aspek. 4 aspek. Tercapai 

Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara tanggungjawab dan transparan. 

(IKU) 

100% 

terdokument

asi 

100% 

terdokument

asi 

Tercapai 

Rata-rata IPK mahasiswa prodi D3 Farmasi. (IKU) Rata-rata  >  

3,00 

Rata-rata  >  

3,30 
Terlampaui 

Persentase lulusan tepat waktu prodi d3 Farmasi. (IKU) Min. 70% 84,2% Terlampaui 

Persentase lulusan first taker UKTTK. (IKU)  Min. 80% 89,6% Terlampaui 

Persentase mahasiswa yang mendapat sertifikat 

kompetensi. (IKU) 
100% 100% Tercapai 

Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran 

terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun 

sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan 

kondusif. (IKU) 

 

Min. 1 

kegiatan 

/tahun 

 

2 kegiatan 

 
Tercapai 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Ketersedian dokumen rencana strategis penelitian yang 

memenuhi: 

1. landasan pengembangan,  

2. peta jalan penelitian,  

3. sumber daya,  

4. sasaran program strategis dan  

5. indikator kinerja 

(IKU) 

Memenuhi 

5 aspek 

Memenuhi 

5 aspek 
Tercapai 

Ketersediaan roadmap yang memayungi tema penelitian 

dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS. 

(IKU) 

1 dokumen 

roadmap 

1 dokumen 

roadmap 
Tercapai 

Kegiatan sosialisasi roadmap Penelitian dosen dan 

mahasiswa. (IKU) 

Min. 1 kali 

/tahun 

1 kali 

/tahun 
Tercapai 

Kegiatan pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa 

tentang penelitian. (IKU) 

Min. 1 kali 

/semester 
3 kali Tercapai 
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h. Program memaksimalkan kualitas dan kuantitas PkM 

 

Tabel 8. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Kegiatan penelitian dosen. (IKU) Min. 1 

kegiatan/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak 

tercapai 

Jumlah Publikasi Artikel pada jurnal Internasional 

bereputasi. (IKU) 

Min. 1 

karya/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak 

tercapai 

Jumlah perolehan HaKI. (IKU)  Min. 1/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak 

tercapai 

Persentase kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa 

dengan roadmap. (IKU) 
80% 80% Tercapai 

Persentase kegiatan Penelitian yang yang digunakan untuk 

pengembangan keilmuan. (IKU) 
80% 80% Tercapai 

Persentase kegiatan Penelitian yang diintegrasikan dengan 

materi perkuliahan. (IKU) 
80% 80% Tercapai 

Artikel terpublikasi pada jurnal terakreditasi 

SINTA/internasional bereputasi  minimal dosen ber-NIDN 

dengan jabatan fungsional AA (IKT) 

1 

artikel/tahu

n/dosen 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

melakukan 

Tidak 

tercapai 

Penerbitan artikel ilmiah bersama dengan institusi lain 1 

karya/tahu

n 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak 

tercapai 

Pembuatan  Jurnal Farmasi IKIFA (IKT) Ber-ISSN Ber-ISSN Tercapai 

Pembuatan  Jurnal Pengabdian IKIFA (IKT) Ber-ISSN Ber-ISSN Tercapai 

Karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk abstrak sudah 

dipublikasi melalui laman https://digilib.ikifa.ac.id 

100% per 

tahun 
80% 

Tidak 

tercapai 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Ketersedian dokumen rencana strategis PkM yang 

memenuhi: 

1. landasan pengembangan,  

2. peta jalan penelitian,  

3. sumber daya,  

4. sasaran program strategis dan  

5. indikator kinerja 

(IKU) 

Memenuhi 

5 aspek 

Memenuhi 

5 aspek 
Tercapai 

Ketersediaan roadmap yang memayungi tema PkM 

dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS. 

(IKU) 

1 dokumen 

roadmap 
1 dokumen Tercapai 

https://digilib.ikifa.ac.id/


12 | P a g e  

 

 

i. Program memaksimalkan kualitas dan kuantitas luaran 

 

Tabel 9. Rincian Pencapaian Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Kegiatan sosialisasi roadmap PkM dosen dan 

mahasiswa. (IKU) 

Min. 1 kali 

/tahun 
1 kali Tercapai 

Kegiatan pengembangan kompetensi dosen dan 

mahasiswa tentang PkM. (IKU) 

Min. 1 kali 

/semester 
1 kali Tercapai 

Kegiatan PkM dosen. (IKU) Min. 1/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak tercapai 

Jumlah Publikasi Artikel hasil PkM pada jurnal nasional 

terakreditasi SINTA. (IKU) 

Min. 1/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum  

Tidak tercapai 

Jumlah Publikasi Artikel hasil PkM pada jurnal 

Internasional bereputasi. (IKU) 

Min. 1/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum  

Tidak tercapai 

Jumlah perolehan HaKI dari hasil PkM. (IKU)  Min. 1/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak tercapai 

Persentase kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa 

dengan roadmap. 
80% 80% Tercapai 

Jumlah kegiatan PkM yang yang digunakan untuk 

pengembangan keilmuan. (IKU) 
50% 50% Tercapai 

Jumlah kegiatan PkM yang diintegrasikan dengan materi 

perkuliahan. (IKU) 
50% 50% Tercapai 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Persentase keberhasilan studi pada PS. (IKU) 75% 78% Terlampaui 

Rata-rata IPK lulusan pada tiap PS. (IKU) 3,00 3,30 Terlampaui 

Persentase kelulusan tepat waktu tiap PS. (IKU) 80% 84,2% Terlampaui 

Persentase lulusan first taker UKTTK PS-D3 Farmasi. 

(IKU) 
100% 89,6% Terlampaui 

Rata-rata masa tunggu lulusan. ≤ 3 bulan ± 3 bulan Tercapai 

Rata-rata persentase pendapat pengguna. (IKU) Baik Baik Tercapai 

Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/ buku dari hasil 

penelitian.. (IKU) 

Min. 1/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak tercapai 

Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/ buku dari hasil 

PkM. (IKU) 

Min. 1/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak tercapai 
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5. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian indikator kinerja maka dapat dirincikan 

beserta rencana tindaklanjut yanga akan dilakukan guna menjadi bahan perbaikan 

dan peningkatan: 

Program Evaluasi Rencana Tindaklanjut 

Memaksimalkan 

pencapaian VMTS 

30% tidak tercapai pada 

indikator evaluasi diri yang 

harusnya dilakukan secara 

berkala 

Memastikan penyusunan 

evaluasi diri secara berkala. 

Memaksimalkan 

mutu manajerial 

22% tidak tercapai pada 

indikator kebermanfaatan 

mutu kerjasama. 

Meningkatkan jumlah 

kerjasama hingga 

memastikan kebermanfaatan 

luaran kerjasama. 

Memaksimalkan 

mutu layanan 

mahasiswa 

20% tidak tercapai pada 

persentase jumlah 

mahasiswa yang mendaftar 

 

Indikator Kinerja 
Target 

2020/2021 

Capaian 

2020/2021 

Keterangan 

Capaian 

Jumlah penghargaan/rekognisi dosen. (IKU) Min. 1/ 

dosen/ 

tahun 

Masih ada 

dosen yang 

belum 

Tidak tercapai 

Jumlah penghargaan/pencapaian prestasi mahasiswa. 

(IKU) 

Min. 3 

perolehan 

1 

perolehan 
Tidak tercapai 

Menganalisis pelaksanaan pembelajaran dengan adanya 

bukti monev, umpan balik dan tindaklanjut. (IKU) 

Min. 1 

kali/ tahun 
1 kali Tercapai 

Menganalisis pelaksanaan penelitian dengan adanya 

bukti monev, umpan balik dan tindaklanjut. (IKU) 

Min. 1 

kali/ tahun 
1 kali Tercapai 

Menganalisis pelaksanaan PkM dengan adanya bukti 

monev, umpan balik dan tindaklanjut. (IKU) 

Min. 1 

kali/ tahun 
1 kali Tercapai 

Meningkatkan PKM dosen yang berkolaborasi dengan 

mahasiswa (IKT) 

Min. 5 

mhs/kegiat

an 

Min. 5 

mhs/kegiat

an 

Tercapai 

Menyusun Analisis SWOT yang dtindaklanjuti. (IKU) 

Min. 1 

kali/ tahun 

Belum 

dilakukan 

secara 

berkala 

Tidak tercapai 
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ulang dan jumlah layanan 

mahasiswa yang dimiliki. 

Memaksimalkan 

mutu SDM 

50% tidak tercapai pada 

indikator perolehan jabatan 

fungsional, sertifikat 

pendidik professional, 

keberadaan dosen yang 

berpendidikan min. S3. 

Memaksimalkan sosialisasi 

dan peran aktif admin dalam 

proses pengajuan jabatan 

fungsional dan sertifikasi 

dosen. 

Memaksimalkan 

pemanfaatan dana, 

sarana dan pra sarana 

58% tidak tercapai pada 

indikator penetapan besaran 

dana dan pengadaan sarana 

pra sarana. 

Memaksimalkan perolehan 

dana internal dan eksternal, 

serta menyediakan sarana 

danpra sarana yang 

menunjang kegiatan 

tridharma. 

Memaksimalkan 

mutu keilmuan 

program studi 

100% target tercapai guna 

memaksimalkan mutu 

keilmuan PS. 

Meningkatkan mutu  

keilmuan program studi 

Memaksimalkan 

kualitas dan kuantitas 

penelitian 

40% tidak tercapai pada 

indikator jumlah kegiatan 

penelitian dan publikasinya 

Mewajibkan dosen untuk 

melaksanakan kegiatan 

penelitian sampai dengan 

publikasi. 

Memaksimalkan 

kualitas dan kuantitas 

PkM 

36% tidak tercapai pada 

indikator jumlah kegiatan 

PkM dan publikasinya. 

Mewajibkan dosen untuk 

melaksanakan kegiatan PkM 

sampai dengan publikasi. 

Memaksimalkan 

kualitas dan kuantitas 

luaran 

15% tidak tercapai pada 

indikator jumlah luaran yang 

ingin dicapai. 

Memastikan ketercapaian 

minimal tiap capaian 

indikator. 

 

6. REKOMENDASI  

Mengingat hasil monev Implementasi Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  

IKIFA tahun pertama menunjukkan bahwa beberapa indikator yang telah dicapai 

pada tahun akademik 2020/2021, untuk selanjutnya dinaikkan targetnya. Sehingga 

diperlukan rencana tindaklanjut guna mengevaluasi indikator kinerja yang sudah 
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tercapai untuk ditingkatkan dan indikator yang tidak tercapai diperbaiki agar dapat 

dicapai pada tahun berikutnya. Laporan Evaluasi Kinerja Implementasi Renstra 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  IKIFA dilakukan secara berkala dari seluruh unit 

kerja. Laporan ini disusun oleh Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) sebagai bentuk 

evaluasi dan pengendalian yang akan disampaikan kepada Ketua STIKes IKIFA. 

 

7. PENUTUP 

Demikian Laporan Monev Implementasi Renstra 2020-2025 ini kami buat, 

besar harapan kami untuk dapat menjadi bahan acuan bagi kegiatan di tahun 

berikutnya. 

 

   

Mengetahui,        Jakarta, 11 September 2021 

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  IKIFA       Kepala Unit Penjamin Mutu Internal 
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