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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif 

dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, 

maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia 

termasuk STIKes IKIFA. Keharusan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan 

oleh Undang – undang No. 12 Tahun 2012. 

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan dan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan terus-menerus berdasarkan 

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

berkepentingan memperoleh kepuasan.  

Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal STIKes 

IKIFA dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini 

akan menyangkut seluruh unit kerja di STIKes IKIFA, baik yang bersifat akademik maupun 

non akademik secara terintegrasi, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, diharapkan semua unit 

dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Standar Mutu yang telah 

disusun oleh Unit Penjaminan Mutu STIKes IKIFA. 

Atas kesediaan dan kerjasama semua yang telah membantu dalam penyusunan standar 

mutu ini, diucapkan terima kasih. 

 

       Jakarta, 05 Agustus 2020 

Ka. Unit Penjaminan Mutu Internal 

          

 

 

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

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

STIKes IKIFA 

 
A. Latar Belakang 
 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, 

pasal  50 ayat (6)  tentang  otonomi  perguruan  tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan 

tinggi harus melakukan pengawasan secara internal  atas  pendidikan  tinggi  yang  

diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 44 Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SN-Dikti) 

yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan  

menerapkan sistem  penjaminan  mutu  pendidikan.  Sistem penjaminan mutu Pendidikan 

tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar 

Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, 

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi 

secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun 

eksternal memperoleh kepuasan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan 

melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-

Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu 

Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, 

pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan 

tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi 

lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan 

tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, 

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan 

perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi 

penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 

56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) 

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh 

perguruan tinggi (internally driven) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi 
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secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan 

tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. 

SPME merupakan kegiatan sistematik penilaian kelayakan program dan/atau 

perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) di luar perguruan tinggi yang 

diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas 

nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-

Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 

tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. 

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi 

atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi 

sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.   PD-

Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang 

ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban 

vertikal (vertical accountability) perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan 

untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (continuous 

improvement), sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, 

pendidik, dan tenaga  pendidik), karena  itu,  SPMI  merupakan  sub  sistem 

pertanggungjawaban horisontal internal (internal horizontal accountability). 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKes) IKIFA merupakan salah satu 

perguruan tinggi yang berupaya memaksimalkan implementasi SPMI secara terus-menerus 

(Continuous Quality Improvement), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam 

setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika STIKes 

IKIFA.  

Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus 

menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan akademik di STIKes IKIFA. Agar 

mampu menjadi perguruan tinggi yang berbudaya mutu, STIKes IKIFA harus melakukan 

perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya 

pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada 

masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 

2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang kemudian 

disempurnakan kedalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. 
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Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya. 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: 
  

1. Menjamin tercapainya tujuan Pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam  

mencerdaskan kehidupan  bangsa, memajukan  ilmu  pengetahuan dan teknologi 

dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa 

Indonesia yang berkelanjutan; 

2. Menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pergururuan tinggi di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

3. Mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; dan 

4. Mendorong agar perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. 

 
Unit Penjamin Mutu Internal memiliki tugas dalam mengembangkan dan 

mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STIKes IKIFA melakukan 

penyusunan standar yang akan diberlakukan di STIKes IKIFA. Melalui Kepala Unit 

Penjaminan Mutu dan tim yang dibentuk oleh Ketua STIKes IKIFA melakukan 

serangkaian perencanaan, penyusunan, dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh 

senat akademik dan ditetapkan oleh Ketua STIKes IKIFA sebagai acuan atau pedoman 

penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di STIKes IKIFA. UPMI 

berkewajiban mensosialisasikan hasilnya kepada bagian/unit lain untuk terus 

meningkatkan kualitas kinerja semua aras di setiap bagian/unit yang ada di STIKes IKIFA 

melalui SPMI. 

 
 
B. Sasaran 
 

Sasaran penyusunan Standar Mutu ini ditujukan bagi STIKes IKIFA dan Program 

Studi, serta unit-unit di lingkungan STIKes IKIFA untuk dapat memberikan pelayanan di 

bidang akademik dan non akademik di semua jenjang program pendidikan agar 

pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu. 
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C. Tujuan 
 

Tujuan penyusunan Standar Mutu STIKes IKIFA agar dapat dijadikan panduan bagi 

pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang 

pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga 

pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu. 
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BAB II 

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU 

STIKes IKIFA 

 
A. Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan unggul di tingkat nasional dalam bidang 

kesehatan berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

 

B. Misi 

1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi, akademik dan profesi  dalam bidang kesehatan 

yang inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang kesehatan yang inovatif, 

kreatif, inspiratif dan futuristik untuk mendukung pengembangan Pendidikan dan 

pengabdian masyarakat berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan yang 

inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang inovatif, kreatif, inspiratif dan 

futuristik berorientasi pada mutu sehingga mampu bersaing ditingkat nasional 

berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS. 

 

C. Tujuan Standar  

1. STIKes IKIFA merancang kurikulum yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang merunjuk pada standar kompetensi 

yang harus dimiliki oleh lulusan yang disesuaikan dengan visi dan misi STIKes IKIFA. 

2. STIKes IKIFA menyusun standar Kompetensi Lulusan adalah bagian dari program 

penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh 

Pemerintah baik Kemeristek Dikti maupun Kemenkes serta asosiasi profesi agar lulusan 

memiliki daya saing yang tinggi. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pada 

standar pendidikan. 

3. STIKes IKIFA menyusun standar pengelolaan pembelajaran untuk digunakan sebagai 

acuan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan sistem pengelolaan yang ditetapkan 

sehingga memberikan layanan yang bermutu. 
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4. STIKes IKIFA menyusun standar penilaian pembelajaran untuk digunakan sebagai 

acuan dalam memberikan penilaian sesuai dengan capaian pembelajaran sehingga 

menghasilkan luaran yang bermutu. 

5. STIKes IKIFA menyusun standar proses pembelajaran untuk digunakan sebagai acuan 

dalam perencanaan, proses serta evaluasi perkuliahan sesuai dengan capaian 

pembelajaran sehingga menghasilkan luaran yang bermutu. 

6. STIKes IKIFA menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin 

dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan SN Dikti dan memberikan 

output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. 

7. STIKes IKIFA menyusun standar pembiayaan pembelajaran untuk kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun 

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

8. STIKes IKIFA menyusun standar sarana dan prasarana untuk panduan bagi program 

studi dan unit pengelola dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana di lingkungan STIKes IKIFA yang disesuaikan dengan kebutuhan isi dan 

proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

 

D. Pihak-pihak yang bertanggungjawab 

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar, antara lain: 

1. Ketua STIKes; 

2. Wakil Ketua STIKes I dan II; 

3. UPMI; 

4. PIK; 

5. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi; 

6. Dosen; dan 

7. Unit Pelaksana Teknis. 

 

E. Dasar Hukum Penetapan Standar Mutu STIKes IKIFA 

Dasar hukum dalam penetapan standar mutu yang digunakan STIKes IKIFA, 

sebagai berikut : 

1. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 
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4. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan 

Pengelolaan  Perguruan Tinggi; 

5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

6. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan 

Tinggi; 

7. Peraturan BAN-PT No.2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional; 

8. Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan PerguruanTinggi; 

9. Peraturan BAN-PT No.4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen 

Akreditasi;  

10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017. 
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BAB III 

STANDAR MUTU STIKes IKIFA 

 

STIKes IKIFA untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan 

standar mutu yang terdiri atas: 

1. Standar Akademik 

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari: 

a. Standar kompetensi lulusan; 

b. Standar isi pembelajaran; 

c. Standar proses pembelajaran; 

d. Standar penilaian pembelajaran; 

e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; 

f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 

g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan  

h. Standar pembiayaan pembelajaran. 

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari: 

a. Standar hasil penelitian; 

b. Standar isi penelitian; 

c. Standar proses penelitian; 

d. Standar penilaian penelitian; 

e. Standar peneliti; 

f. Standar sarana dan prasarana penelitian; 

g. Standar pengelolaan penelitian; dan 

h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari: 

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 

b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 

c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 

d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 

e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 

f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 

g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 

h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 
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2. Standar Non akademik 

a. Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan) 

b. Standar kerjasama 

c. Standar kemahasiswaan 

d. Standar tata pamong 

e. Standar sistem informasi      

f. Standar kesejahteraan 

g. Standar sumber daya manusia 

h. Standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) 

i. Standar peningkatan mutu berkelanjutan 
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Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari: 

a. Standar kompetensi lulusan; 

1) Rasional 

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan 

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian 

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar 

pembiayaan pembelajaran. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Senat Akademik sudah 

menetapkan standar kompetensi 

lulusan yang memenuhi tuntutan 

KKNI untuk semua program studi 

yang diselenggarakan sesuai 

dengan kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan, 

sekali dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan 

a. Sekolah Tinggi dan Program Studi 

mempunyai dokumen kurikulum prodi 

yang di dalamnya tercakup kompetensi 

lulusan program studi yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan 

dalam pedoman kurikulum. 

b. Setiap Program Studi sudah 

mencantumkan Standar Kompetensi 

Lulusannya dalam Buku Pedoman 

Akademik. 

c. Wakil Ketua Bidang Akademik 

menetapkan timeframe penyusunan 

standar kompetensi lulusan untuk semua 

program studi di STIKes IKIFA. 

Semua Program Studi menetapkan 

standar kompetensi lulusan sesuai 

dengan kualifikasi kemampuan 

lulusan program studi dan 

spesifikasinya mencakup sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan, 

sekali dinyatakan dalam rumusan 

capaian pembelajaran lulusan, dan 

proses penyusunannya melibatkan 

• Adanya pedoman program studi dalam 

menyusun dan menetapkan Standar 

Kompetensi Lulusan Program 

• Adanya dokumen penyusunan dan 

penetapan kompetensi lulusan program 

studi yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan, sekali 

dinyatakan dalam rumusan capaian 

pembelajaran lulusan, dan proses 
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Pernyataan Standar Indikator 

semua dosen dari setiap bidang 

ilmu program studi, stakeholder, 

asosiasi dan ahli yang kompeten. 

penyusunannya melibatkan semua 

dosen dari setiap bidang ilmu program 

studi, stakeholder, dan ahli yang 

kompeten. 

• Pernyataan Kompetensi Lulusan 

program studi dicantumkan dalam 

Buku Pedoman Akademik. 

• Pernyataan Kompetensi lulusan 

program studi dijabarkan menjadi 

rumusan capaian pembelajaran lulusan  

(PLO=programme Learning Outcome) 

program studi, 

Pada tahun 2019 semua program 

studi sudah menjadikan Standar 

Kompetensi Lulusan Program 

Studi sebagai acuan dalam 

merumuskan dan menetapkan 

standar isi pembelajaran, standar 

proses pembelajaran, standar 

penilaian pembelajaran, standar 

dosen dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana 

pembelajaran, standar  pengelolaan 

pembelajaran, dan standar  

pembiayaan pembelajaran. 

• Adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar isi pembelajaran 

di program studi 

• Adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar proses  

pembelajaran di program studi  

• Adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar penilaian  

pembelajaran di program studi 

• Adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar dosen dan tenaga 

Pendidikan di program studi 

• Adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar Sarana dan 

Prasarana pembelajaran di program 

studi 

• Adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar pengelolaan  

pembelajaran di program studi 
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Pernyataan Standar Indikator 

• Adanya dokumen analisis SKL untuk 

merumuskan standar pembiayaan 

pembelajaran di program studi. 

Setiap program studi harus 

menetapkan lama studi rata-rata, 

IPK lulusan rata-rata, lama tunggu 

lulusan mendapat pekerjaan yang 

capaiannya dievaluasi di akhir 

tahun ajaran 

• Adanya dokumen penetapan target 

lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-

rata, lama tunggu lulusan mendapat 

pekerjaan di setiap program studi 

• Adanya evaluasi lama studi rata-rata, 

IPK lulusan rata-rata, lama tunggu 

lulusan mendapat pekerjaan yang 

dilakukan setiap program studi 

• Adanya laporan capaian program studi 

kepada Ketua STIKes melalui Wakil 

Ketua I. 

Program studi harus melakukan 

peninjauan SKL minimal sekali 

dalam lima tahun dengan  

melakukan tracer study yang 

melibatkan alumni, pengguna 

lulusan dan stake holder lainnya. 

• Ka. Prodi menetapkan rata-rata masa 

tunggu lulusan dalam memperoleh 

pekerjaan pertama, satu kali setiap 

tahun;   

• Ka. Prodi menetapkan bidang kerja 

lulusan sesuai dengan bidang studinya, 

satu kali setiap tahun; 

• Ka. Prodi melakukan evaluasi 

kompetensi lulusan melalui tracer 

study satu kali setiap tahun. 

• Adanya instrument tracer study di 

setiap program studi 

• Adanya bukti tracer study di setiap 

program studi yang dilakukan satu kali 

setiap tahun 

• Adanya tindak lanjut program studi 

dari hasil tracer study dalam bentuk 

penyempurnaan kurikulum 
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3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI mencakup 

sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan 

spesifikasi program studi; 

b) Rumusan SKL setiap program studi dikaji oleh senat akademik sebelum 

ditetapkan oleh Ketua STIKes IKIFA; 

c) Kepala program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder 

dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan SKL; 

d) Kepala Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, 

alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan SKL program 

studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder; 

e) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan 

Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi 

standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi 

terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta 

penyusunan tugas akhir; 

f) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner 

terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder; 

g) Kepala Program Studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi 

lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan. 

 

b. Standar isi pembelajaran; 

1) Rasional 

Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan 

kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan 

kurikulum di STIKes IKIFA. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Koordinator Program studi 

merumuskan dan menetapkan 

keluasan dan kedalaman materi 

pembelajaran harus berdasarkan 

capaian pembelajaran lulusan. 

• Terdapat capaian pembelajaran 

untuk lulusan di tingkat sekolah 

tinggi dan program studi yang 

ditetapkan oleh senat. 
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Pernyataan Standar Indikator 

• Terdapat dokumen pedoman 

penyusunan kurikulum di tingkat 

sekolah tinggi dan program studi. 

• Terdapat dokumen kebijakan 

kurikulum di sekolah tinggi dan 

program studi. 

• Terdapat dokumen kurikulum 

berdasarkan KKNI yang sesuai 

dengan capaian pembelajaran 

yang disusun oleh program studi 

• Seluruh mata kuliah telah 

menerapkan KKNI. 

Tingkat kedalaman dan keluasan 

materi pembelajaran yang disusun 

oleh program studi harus bersifat 

kumulatif dan integratif serta 

dikembangkan dengan 

memanfaatkan hasil penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat yang 

dilakukan oleh dosen. 

• Tersedianya pemetaan isi materi 

pembelajaran mata kuliah yang 

sama pada jenjang yang berbeda. 

• Tersedianya dokumen pedoman 

pengembangan isi materi 

pembelajaran secara kumulatif dan 

integratif. 

• Tersedianya dokumen panduan 

pemanfaatan hasil penelitian. 

Dalam melakukan pemilihan bahan 

kajian dan materi pembelajaran, 

program studi harus memperhatikan 

kebutuhan industri, kebutuhan 

masyarakat, dan kebutuhan 

profesional. 

• Terdapat dokumen tracer study 

dan Focus Grup Discussion 

(FGD). 

• Tersedianya tabel bahan kajian. 

Penetapan mata kuliah oleh Ka.prodi 

didasarkan pada capaian 

pembelajaran lulusan dan bahan 

kajian. 

Tersedianya matriks evaluasi mata 

kuliah dan matriks penyusunan 

kurikulum. 
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Pernyataan Standar Indikator 

Penetapan bobot mata kuliah oleh 

tim penyusun kurikulum 

Tersedianya daftar mata kuliah 

berikut bobot dengan 

memperhatikan: 

• Tingkat kemampuan yang harus 

dicapai; 

• Kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran yang harus 

dikuasai;  

• Metode/strategi pembelajaran 

yang dipilih untuk mencapai 

kemampuan tersebut 

Penyusunan mata kuliah dalam 

struktur kurikulum oleh tim 

kurikulum 

Tersedianya dokumen struktur 

kurikulum dan sebaran mata kuliah 

dengan memperhatikan: 

• Konsep pembelajaran yang 

direncanakan dalam usaha 

memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan; 

• Ketepatan letak mata kuliah yang 

disesuaikan dengan keruntutan 

tingkat kemampuan dan integrasi 

antar mata kuliah; 

• Setiap mata kuliah dalam 

kurikulum memiliki RPS dan 

RPP; 

• Capaian pembelajaran mata 

kuliah ditetapkan berdasarkan 

matriks antara kompetensi 

lulusan dengan mata kuliah 

program studi. 

• Mata kuliah dalam kurikulum 

diturunkan berdasarkan 
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Pernyataan Standar Indikator 

kompetensi serta capaian 

pembelajaran; 

Beban 1 SKS pada proses 

pembelajaran teori setara dengan 50 

menit tatap muka, 60 menit 

penugasan terstruktur dan 60 menit 

kegiatan mandiri dan 1 SKS pada 

proses pembelajaran praktikum 170 

menit. 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya. 

b) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait 

pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU. 

c) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/acuan. 

 

c. Standar proses pembelajaran; 

1) Rasional 

Standar proses pembelajaran merupakan merupakan kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Mahasiswa wajib melakukan 

registrasi administatif (membayar 

biaya kuliah) dan registrasi 

akademik (pengisian KRS) untuk 

dapat mengikuti proses 

pembelajaran. 

• Seluruh mahasiswa aktif harus 

memenuhi persyaratan pengisian 

KRS   

• Seluruh mahasiswa aktif sudah 

mengisi Kartu Rencana Studi 

(KRS) sebelum awal perkuliahan 

dimulai. 
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Pernyataan Standar Indikator 

Dosen wajib membuat Rencana 

Pembelajaran Semester untuk setiap 

mata kuliah pada setiap jenjang 

pendidikan untuk setiap semester 

• Seluruh mata kuliah sudah 

memiliki Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) 

• Seluruh RPS didokumentasikan di 

Program Studi, 

• RPS ditinjau setiap tahun oleh 

Program Studi 

Dosen dan mahasiswa wajib 

melaksanakan proses perkuliahan 

tatap muka sebanyak 16 minggu 

tatap muka. 

• Tersedia seluruh dokumen daftar 

kehadiran perkuliahan yang diisi 

dengan paraf mahasiswa, 

ditandatangani oleh dosen dan 

disahkan oleh Ka. Prodi dan Wakil 

Ketua I disetiap akhir semester 

• Tersedia seluruh dokumen berita 

acara yang menjelaskan tentang  

materi yang telah disampaikan 

untuk setiap pertemuan yang 

ditandatangani oleh wakil 

mahasiswa dan dosen serta 

disahkan oleh Ka Prodi dan Wakil 

Ketua I disetiap akhir semester. 

Program studi harus 

mengalokasikan waktu proses 

pembelajaran dalam satu semester 

sesuai dengan alokasi waktu untuk 

satuan kredit semester 

Tersedia seluruh dokumen jadwal 

mata kuliah tatap muka, seminar dan 

mata kuliah yang sejenis, serta 

praktikum yang memiliki alokasi 

waktu yang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. 

Program studi harus menentukan 

beban belajar mahasiswa 

• Beban belajar mahasiswa 

dinyatakan dalam besaran Satuan 

Kredit Semester (SKS) dengan 

maksimal 24 SKS per semester; 

• Jumlah perkuliahan efektif dalam 

satu semester paling sedikit 
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Pernyataan Standar Indikator 

berjumlah 16 minggu termasuk 

UTS (Ujian Tengah Semester) dan 

UAS (Ujian Akhir Semester); 

• Masa dan beban belajar 

penyelenggaraan program diploma 

III maksimal 5 (lima) tahun, dengan 

beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 108 SKS. 

• Masa dan beban belajar 

penyelenggaraan program sarjana 

maksimal 7 (tujuh) tahun, dengan 

beban belajar mahasiswa paling 

sedikit 144 SKS. 

• 1 SKS pada proses pembelajaran 

teori setara dengan 50 menit tatap 

muka, 60 menit penugasan 

terstruktur dan 60 menit kegiatan 

mandiri dan 1 SKS pada proses 

pembelajaran praktikum 170 menit. 

• 1 SKS untuk proses pembelajaran 

berupa seminar 100 menit tatap 

muka dan kegiatan mandiri 70 

menit; 

• Semester antara (semester pendek) 

diselenggarakan paling sedikit 8 

kali tatap muka. 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Ketua STIKes IKIFA menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang 

ditetapkan melalui Surat Keputusan. 

b) Keputusan tersebut diturunkan dalam Peraturan Akademik  

c) UPMI melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada 

seluruh unit akademik yang ada di STIKes IKIFA. 

 

d. Standar penilaian pembelajaran; 

1) Rasional 
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Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Program studi harus menetapkan 

prinsip Penilaian 

• Prinsip penilaian mencakup prinsip 

edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel dan transparan yang 

dilakukan secara terintegrasi; 

• Prinsip edukatif merupakan 

penilaian yang mampu memotivasi 

mahasiswa; 

• Prinsip otentik merupakan 

penilaian yang berorientasi pada 

proses dan hasil belajar yang 

mencerminkan kemampuan 

mahasiswa; 

• Prinsip objektif merupakan 

penilaian yang didasarkan pada 

standar yang disepakati dosen dan 

mahasiswa serta bebas dari 

pengaruh subjektivitas; 

• Prinsip akuntabel merupakan 

penilaian yang dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur yang jelas; 

• Prinsip transparan merupakan 

penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh 

pemangku kepentingan. 

Dosen harus melakukan penilaian 

sesuai dengan ketentuan 

• Pelaksanaan penilaian dilakukan 

sesuai dengan rencana 

pembelajaran; 

• Pelaksanaan penilaian dilakukan 

oleh dosen; 

• Penilaian mata kuliah teori dan 

praktikum didasarkan pada 

penilaian proses dan hasil 

pembelajaran; 

• Bobot penilaian mata kuliah teori 

dan praktikum terdiri dari: 

Kehadiran = 15% 

Tugas        = 15% 
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Pernyataan Standar Indikator 

UTS          = 35% 

UAS          = 35% 

Dosen harus melaporkan hasil 

penilaian kepada Ka. Prodi 

• Metode penilaian dikomunikasikan 

oleh Dosen kepada Mahasiswa 

diawal perkuliahan; 

• Pelaporan penilaian berupa 

kualifikasi keberhasilan mahasiswa 

dalam menempuh suatu mata 

kuliah yang dinyatakan dalam 

kisaran; 

• Hasil penilaian capaian 

pembelajaran pada setiap mata 

kuliah dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi Semester (IPS); 

• Hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir 

program studi dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 

• Pelaporan penilaian oleh Dosen 

wajib diserahkan ke BAA 

maksimal 2 minggu setelah mata 

kuliah diujikan diakhir semester; 

• Hasil penilaian diumumkan kepada 

mahasiswa secara online melalui 

SIA IKIFA. 

Program studi harus menentukan 

kriteria kelulusan mahasiswa 

• Mahasiswa Program Diploma III 

dan Program Sarjana Farmasi 

IKIFA dinyatakan lulus apabila 

telah menempuh seluruh beban 

belajar dan memiliki capaian 

pembelajaran lulusan yang 

ditargetkan oleh program studi 

dengan indeks prestasi kumulatif 

(IPK) minimal 2. 

• Kelulusan mahasiswa dari program 

diploma dapat diberikan predikat 

memuaskan/sangat memuaskan/ 

dengan pujian. 

Program studi harus menetapkan 

kriteria penilaian Tugas Akhir 

• Penilaian tugas akhir dilaksanakan 

pada kegiatan sidang yang 

dilakukan oleh 2 dosen 

pembimbing dan 2 dosen penguji; 
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Pernyataan Standar Indikator 

• Penilaian tugas akhir mencakup isi 

penulisan, penguasaan materi dan 

presentasi hasil penelitian; 

• Mahasiswa dinyatakan lulus 

apabila memperoleh nilai C; 

• Dokumen hasil penilaian lulusan 

diberikan dalam bentuk ijazah, 

transkip nilai, sertifikat kompetensi 

dan Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI). 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Ketua STIKes IKIFA menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. 

b) Kepala program studi mengadakan pelatihan bagi Dosen terkait penilaian 

hasil pembelajaran mahasiswa dalam pencapaian learning outcome (LO) 

Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.  

c) Kepala program studi melakukan monitoring implementasi penilaian oleh 

para dosen. 

 

e.  Standar dosen dan tenaga kependidikan; 

1) Rasional 

Standar Dosen dan Tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak 

ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, pimpinan program studi, maupun pimpinan 

unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola 

dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STIKes IKIFA. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA mempunyai standar 

kriteria minimal tentang 

kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan yang layak untuk 

setiap program studi sesuai dengan 

Capaian pembelajaran lulusan yang 

ditetapkan program studi 

• Program Studi menyusun peta 

kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan yang diperlukan 

untuk memenuhi Capaian 

pembelajaran ulusan yang 

ditetapkan program studi  

• Peta kompetensi meliputi 

Pendidikan minimal, bidang ilmu 
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Pernyataan Standar Indikator 

Pendidikan, pangkat dan jabatan 

akademik, sertifikat pendidik dan 

sertifikat keahlian, serta 

kualifikasi khusus yang ditetapkan 

program studi 

Dosen wajib memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi pendidik 

yang ditetapkan program studi, 

sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan Pendidikan 

dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan 

• Ada peta kompetensi dosen yang 

dibutuhkan program studi 

berdasarkan kompetensi  

pembelajaran lulusan yang 

dijanjikan setiap program studi 

• Adanya aturan bahwa dosen yang 

layak menyelenggarakan 

Pendidikan harus sehat jasmani 

dan rohani 

• Adanya aturan pemberhentian 

sementara atau pengehentian tetap 

untuk dosen yang tidak layak 

menyelenggarakan pendidikan  

karena terganggu Kesehatan 

jasmani dan/atau rohani  

• Kompetensi dosen di setiap 

program studi berisikan 

kualifikasi akademik, kompetensi 

pendidik, jabatan akademik. 

• Adanya skala prioritas untuk 

pengembangan jumlah dan 

kualitas dosen berdasarkan 

kebutuhan program studinya 

• Adanya skala prioritas dalam 

peningkatan jumlah dan kualitas 

(studi lanjut maupun pelatihan 
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Pernyataan Standar Indikator 

singkat) tenaga pendidik di setiap 

program studi 

Semua dosen yang masa dinasnya 

minimal 3 tahun sudah memenuhi 

syarat kompetensi pendidik yang 

dinyatakan dengan sertifikat 

pendidik, dan/atau sertifikat profesi 

• Adanya aturan untuk dosen yang 

berhak mengikuti seleksi 

kompetensi mendapat sertifikat 

pendidik 

• Adanya susunan skala prioritas 

bagi dosen yang akan mengikuti 

sertifikat pendidik 

• Adanya aturan dosen program 

diploma dan sarjana untuk 

mendapatkan sertifikat profesi 

sesuai kompetensi yang 

dibutuhkan program studi 

Semua dosen memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah lulusan 

magister atau magister terapan yang 

relevan dengan program studi. 

• Ada peta kompetensi dosen yang 

dibutuhkan program studi 

berdasarkan kompetensi  

pembelajaran lulusan program 

studi  

• Adanya copy ijazah dan transkrip 

nilai dosen minimal program 

magister yang relevan dengan 

bidang ilmu di program studi 

• Adanya copy sertifikat bagi dosen 

yang mendapat Pendidikan non 

formal untuk meningkatkan 

kompetensinya 

• Adanya aturan wajib studi lanjut 

bagi tenaga pendidik yang masih 

berkualifikasi magister untuk 

meningkatkan kompetensinya 

yang relevan dengan peta 
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Pernyataan Standar Indikator 

kompetensi dosen program 

studinya 

• Adanya aturan bidang studi lanjut 

bagi dosen sesuai dengan peta 

kompetensi yang telah disusun 

program studi. 

Semua dosen sebagai pembimbing 

utama tugas akhir program diploma 

dan program sarjana memiliki karya 

ilmiah yang telah diterbitkan pada 

jurnal nasional terakreditasi atau 

jurnal internasional minimal satu 

karya dalam satu tahun terakhir 

• Ada aturan pembimbingan tugas 

akhir untuk semua jenjang 

program studi 

• Adanya copy artikel dosen yang 

diterbitkan di jurnal nasional 

terakreditasi dan/atau jurnal  

internasional yang diterbitkan 

paling lama 3 tahun 

• Adanya monitoring proses 

pembimbingan tugas akhir 

berdasarkan aturan yang 

ditetapkan 

• Adanya evaluasi terhadap dosen 

dalam pembimbingan tugas akhir  

mahasiswa 

STIKes IKIFA mempunyai aturan 

penghitungan beban kerja dosen 

didasarkan antara lain pada: 

kegiatan pokok dosen dalam bidang 

tridharma perguruan tinggi yang 

besarnya maksimal 16 SKS setiap 

semesternya, kegiatan dalam bentuk 

pelaksanaan tugas tambahan; dan 

kegiatan penunjang 

• Adanya dokumen aturan beban 

kerja pokok dosen dalam bidang 

pembelajaran maksimal 12 SKS 

atau setara 37.5 jam per minggu 

yang mencakup:  perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian 

proses pembelajaran; pelaksanaan 

evaluasi hasil pembelajaran; 

pembimbingan dan pelatihan; 

• Adanya dokumen aturan khusus 

beban kerja pokok dosen dalam 
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Pernyataan Standar Indikator 

bidang pembelajaran bagi dosen 

yang mendapat tugas tambahan 

• Adanya dokumen aturan kegiatan 

penelitian; dan pengabdian kepada 

masyarakat minimal 3 SKS per 

tahun;  

• Adanya dokumen aturan kegiatan 

dalam bentuk pelaksanaan tugas 

tambahan; dan kegiatan penunjang 

• Adanya laporan setiap program 

studi tentang beban kerja dosen 

setiap semesternya  

• Adanya bukti evaluasi beban kerja 

dosen di setiap program studi 

• Adanya bukti penghitungan 

insentif berdasarkan beban kerja 

dosen setiap tahunnya 

Semua Tenaga Kependidikan 

memiliki kualifikasi akademik 

paling rendah lulusan program 

diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, 

laboran, teknisi, programmer dan 

administrasi. 

• Ada peta kompetensi untuk tenaga 

kependidikan di setiap bidang 

• Adanya syarat Pendidikan minimal 

untuk tenaga administasi  

• Adanya program Pendidikan untuk 

tenaga administrasi yang tidak 

memenuhi syarat Pendidikan 

minimal dan/atau tidak memenuhi 

kompetensi yang ditetapkan 

• Adanya syarat Pendidikan minimal 

dan kompetensi yang harus 

dimiliki tenaga teknisi, laboran, 

pustakawan dan programmer 

• Adanya program Pendidikan atau 

pelatihan untuk meningkatkan 
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Pernyataan Standar Indikator 

kompetensi tenaga teknisi, 

laboran, pustakawan dan 

programmer 

Setiap laboratorium mempunyai 

minimal satu orang Teknisi dan/atau 

laboran yang kompeten dengan 

proses pembelajaran dan penelitian 

di laboratorium 

• Adanya peta laboratorium yang 

dimiliki  

• Adanya kompetensi teknisi dan 

laboran yang diperlukan di setiap 

laboratorium  

• Adanya program pelatihan yang 

ditujukan untuk meningkatkan 

kompetensi teknisi dan laboran 

untuk menunjang pembelajaran 

dan penelitian di laboratorium 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga 

administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan 

dihasilkan program studinya. 

b) Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen 

dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, 

dan kepangkatan. 

c) Setiap program studi menyusun  kompetensi dosen dan tenaga administrasi 

yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan masing-masing program 

studi. 

d) Adanya monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap 

program studi. 

e) Adanya evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program 

studi. 

 

f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 

1) Rasional 
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Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan 

mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses 

pembelajaran, untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan 

yang berkualitas, standar sarana prasarana  perlu diterjemahkan ke dalam setiap 

kegian perkuliahan. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Semua program studi sudah 

memenuhi standar minimal sarana 

dan prasarana sesuai dengan 

kebutuhan standar isi dan proses 

pembelajaran 

• Adanya dokumen RIP sarana dan 

prasarana pembelajaran untuk 

memenuhi persyaratan akreditasi. 

• Adanya time frame yang logis dan 

realistis dalam pemenuhan sarana 

dan prasarana. 

Semua program studi memiliki 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana 

yang memenuhi rasio penggunaan 

sarana sesuai dengan karakteristik 

metode dan bentuk pembelajaran, 

serta harus menjamin 

terselenggaranya proses 

pembelajaran dan pelayanan 

administrasi akademik. 

• Adanya time frame yang logis dan 

realistis dalam pemenuhan sarana 

di program studi  

• Adanya monitoring kelayakan 

sarana pembelajaran yang 

memenuhi standar proses 

pembelajaran di setiap program 

studi  secara berkala. 

Semua ruang kelas sudah 

memenuhi syarat akreditasi 

• Adanya kriteria ruang kelas yang 

memenuhi syarat akreditasi 

• Adanya upaya perbaikan ruang 

kelas menuju ruang kelas 

pembelajaran yang memenuhi 

syarat akreditasi 

• Adanya monitoring kelayakan 

ruang kelas pembelajaran yang 

memenuhi syarat akreditasi secara 

berkala  
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Pernyataan Standar Indikator 

• Adanya tindak lanjut hasil 

monitoring ruang kelas untuk 

perbaikan yang memenuhi kualitas 

pembelajaran akreditasi. 

Semua laboratorium pembelajaran 

sudah memenuhi syarat 

• RIP program studi memuat rencana 

pengembangan laboratorium yang 

menunjang proses pembelajaran 

• Laboratorium di setiap program 

studi menunjang pembentukan 

kompetensi dan keterampilan 

mahasiswa sesuai dengan standar 

capaian pembelajaran lulusan 

program studi 

• Tersedianya meja, kursi dan sarana 

pendukung lainnya untuk praktik 

mahasiswa sesuai karakter 

program studi.  

• Peralatan laboratorium tersedia 

sesuai dengan kebutuhan capaian  

kompetensi lulusan  

• Tersedianya alat-alat praktik yang 

mencukupi sesuai kebutuhan 

pembelajaran dan berfungsi 

dengan baik.  

• Memiliki peralatan laboratorium 

yang lengkap, modern dan cukup 

mutakhir serta sesuai dengan 

kebutuhan capaian kompetensi 

lulusan  

• Ada upaya pemenuhan sarana 

laboratorium sesuai dengan RIP 

program studi 
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Pernyataan Standar Indikator 

• Ruangan laboratorium memenuhi 

standar keamanan, keselamatan 

dan kenyamanan kerja  

• Usia peralatan maksimal 5 tahun  

Jumlah peralatan yang mutakhir 

minimal 25 % dari topik praktikum 

yang dilaksanakan 

Semua sarana dan prasarana di 

ruang kerja dosen dan tenaga 

kependidikan sudah memenuhi 

syarat 

• Kriteria ruang kerja dosen 

ditetapkan oleh setiap program 

studi sesuai dengan spesifikasi 

keilmuan program studi  

• Adanya ruang kerja dosen dan 

tenaga kependidikan yang 

representatif sehingga terbentuk 

suasana kerja yang berkualitas  

• Ruang kerja dosen dilengkapi 

dengan sarana kerja sesuai dengan 

spesifikasi bidang ilmu yang 

diampunya. 

• Adanya monitoring kelayakan 

ruang kerja dosen dan tenaga 

kependidikan secara berkala 

• Adanya tindak lanjut hasil 

monitoring untuk meningkatkan 

kualitas kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan. 

Semua bangunan sudah memenuhi 

persyaratan keselamatan, 

kesehatan,  

kenyamanan, dan keamanan, serta 

dilengkapi dengan instalasi listrik 

yang berdaya memadai dan 

• Adanya standar keselamatan, 

kesehatan, kenyamaan dan 

keamanan gedung di STIKes 

IKIFA 
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Pernyataan Standar Indikator 

instalasi, baik limbah domestik 

maupun limbah khusus, apabila 

diperlukan. 

• Adanya saluran air dan saluran 

pembuangan limbah gedung yang 

memenuhi syarat layak 

• Adanya instalasi listrik di setiap 

gedung yang layak dan aman sesuai 

dengan kebutuhan kegiatan 

pembelajaran di dalam Gedung 

tersebut. 

STIKes IKIFA mempunyai sarana 

ICT yang memadai 

• Memiliki Bandwith yang yang 

mendukung pembelajaran berbasis 

web  

• Memiliki akskes point yang cukup 

di masing-masing unit  

• Tersedia komputer dan perangkat 

lunak yang lengkap dan canggih 

• Sistem teknologi informasi harus 

selalu ditata dan di upgrade 

minimal 1 tahun 1 kali  

• Semua software yang digunakan 

harus original  

• Akses untuk dosen, mahasiswa dan 

pegawai lainnya minimal 18 jam  

• Ada kebijakan pemeliharaan dan 

modernisasi komputer serta 

didukung dana yang memadai  

• Dihubungkan dengan jaringan 

lokal dan internet. Rasio jumlah 

komputer/mahasiswa maksimal        

1 : 10 

• Ada bukti jaringan teknologi 

informasi berupa kabel dan 

nirkabel yang berfungsi dengan 
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Pernyataan Standar Indikator 

baik dan ditingkatkan secara 

berkala.  

• Ada bukti fisik jaringan TI yang 

terhubungkan dengan seluruh prodi 

dan unit pelaksana teknis yang 

memiliki kecepatan akses 

• Terpasangnya akses point/wifi 

diseluruh prodi dan seluruh UPT 

• Tersedia komputer dan perangkat 

lunak yang lengkap dan canggih  

• Sistem teknologi informasi harus 

selalu ditata dan di upgrade 

minimal 1 tahun 1 kali 

• Akses untuk dosen, mahasiswa dan 

pegawai lainnya minimal 18 jam 

• Ada kebijakan pemeliharaan dan 

modernisasi komputer serta 

didukung dana yang memadai 

• Dihubungkan dengan jaringan 

lokal dan internet Rasio jumlah 

komputer/mahasiswa maksimal 1 : 

10 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Program studi merancang RIP sarana dan prasarana pembelajaran  

b) RIP STIKes IKIFA menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran 

c) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 

semua program studinya 

d) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang 

sarana dan prasarana 
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g. Standar pengelolaan pembelajaran; 

1) Rasional 

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas 

terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang 

selaras dengan capaian pembelajran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana 

strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh 

sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi 

program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini 

mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan 

mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 

secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Semua program studi di STIKes 

IKIFA mempunyai kriteria 

pengelolaan pembelajaran yang 

terkait dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran 

• Adanya aturan pengelolaan 

pembelajaran di program studi 

terkait dengan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran. 

• Program studi menyusun sistem 

pengelolaan pembelajaran sesuai 

karakteristik di program studinya 

• Adanya monitoring pengelolaan 

pembelajaran di program studi. 

• Adanya tindak lanjut monitoring 

pengelolaan pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan kualitas lulusan 

yang dihasilkan 

Semua program studi sudah 

melakukan sistem pengelolaan 

dalam melakukan kegiatan sistemik 

yang menciptakan suasana 

• Program studi mengembangkan 

sistem pengelolaan pembelajaran 

yang sistemik menciptakan 
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Pernyataan Standar Indikator 

akademik dan budaya mutu yang 

baik 

suasana akademik dan budaya 

mutu yang baik  

• Program studi mempunyai SOP 

tentang pembelajaran mulai dari 

persiapan, proses maupun 

evaluasinya  

• Adanya sistem monitoring 

pembelajaran untuk menjaga 

kualitas hasil pembelajaran 

Semua program studi sudah 

melakukan sistem pengelolaan 

dalam melaporkan hasil program 

pembelajaran secara periodik 

sebagai sumber data dan informasi 

dalam pengambilan keputusan 

perbaikan dan pengembangan mutu 

pembelajaran 

• Adanya laporan pengelolaan 

pembelajaran secara periodik dari 

program studi kepada Wakil 

Ketua I. 

• Program Studi memiliki dokumen 

laporan pengelolaan pembelajaran 

dari setiap program   

• Adanya tindaklanjut senat 

akademik atas laporan 

pelaksanaan di program studi 

untuk meningkatkan standar 

pengelolaan pembelajaran di 

program studi 

Setiap program studi harus 

menyampaikan laporan kinerja 

Program Studi dalam 

menyelenggarakan program 

pembelajaran setiap 6 bulan kepada 

Ketua STIKes dan Senat Akademik 

melalui Wakil Ketua I 

• Wakil Ketua I membuat laporan 

pelaksanaan pembelajaran di 

setiap program studi kepada Ketua 

STIKes setiap 6 bulan  

• Adanya laporan pelaksanaan 

pembelajaran di setiap program 

studi 

• Ketua STIKes memiliki laporan 

pelaksanaan pembelajaran dari 

setiap program studi  
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Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA menyampaikan 

laporan kinerja program studi secara 

tepat waktu dalam 

menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi 

• Adanya laporan kinerja program 

studi secara tepat waktu dalam 

menyelenggarakan program 

pembelajaran paling sedikit 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi  

• Adanya tindaklanjut laporan 

kinerja program studi  

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) STIKes IKIFA menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program 

studi untuk mencapai VMTS 

b) STIKes IKIFA mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi 

pembelajaran memanfaatkan sistem jaringan 

c) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk 

menjaga kualitas lulusan 

 

h. Standar pembiayaan pembelajaran. 

1) Rasional 

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Semua program studi sudah 

memenuhi kriteria minimal 

pembiayaan pembelajaran tentang 

komponen dan besaran biaya 

investasi dan biaya operasional yang 

disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

• Program studi menyusun satuan 

biaya pembelajaran tiap semester 

untuk capaian pembelajaran 

lulusan 

• Program studi menyusun besar 

biaya investasi yang dibutuhkan 

dalam 5 tahun untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan 
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Pernyataan Standar Indikator 

• Program studi menyusun biaya 

operasional pembelajaran tiap 

semester untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan  

• Adanya dokumen pembiayaan 

pembelajaran yang berisikan 

komponen dan besaran biaya 

investasi dan biaya operasional 

yang disusun dalam rangka 

pemenuhan capaian pembelajaran 

lulusan di setiap program studi 

• Wakil Ketua II skala prioritas 

untuk memenuhi pembiayaan 

investasi di setiap program studi  

• Wakil Ketua II menetapkan biaya 

operasional setiap program studi 

berdasarkan capaian 

pembelajaran lulusan dan 

karakteristik setiap program studi 

• Adanya bukti time frame 

pemenuhan biaya operasional dan 

biaya investasi setiap program 

studi 

STIKes IKIFA menetapkan biaya 

investasi pendidikan tinggi sebagai  

bagian dari biaya pendidikan tinggi 

untuk pengadaan sarana dan 

prasarana, pengembangan dosen, 

dan tenaga kependidikan pada 

Pendidikan tinggi untuk setiap 

program studi sesuai dengan 

karakteristiknya 

• Program studi menyusun 

dokumen biaya investasi 

pembelajaran tiap semester untuk 

capaian pembelajaran lulusan, 

seperti pemenuhan sarana 

laboratorium, sarana 

pembelajaran di ruang kelas 

berbasis ICT, sarana 

perpustakaan.  
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Pernyataan Standar Indikator 

• Program studi mempunyai 

dokumen satuan biaya investasi 

yang dibutuhkan dalam 5 tahun 

untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan  

• Sekolah tinggi mempunyai 

dokumen skala prioritas untuk 

memenuhi pembiayaan investasi 

di setiap program studi  

• Adanya upaya untuk memenuhi 

invenstasi sarana dan prasarana di 

program studi. 

STIKes IKIFA menetapkan biaya 

operasional pendidikan tinggi per 

mahasiswa per tahun yang disebut 

dengan standar satuan biaya 

operasional pendidikan tinggi untuk 

setiap program studi. 

 

• Adanya dokumen biaya 

operasional pembelajaran tiap 

semester untuk capaian 

pembelajaran lulusan di setiap 

program studi.  

• STIKes IKIFA mempunyai 

dokumen satuan biaya operasional 

yang dibutuhkan dalam 5 tahun 

untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan di setiap 

program studi  

• STIKes IKIFA mempunyai 

dokumen skala prioritas untuk 

memenuhi pembiayaan 

operasional di setiap program 

studi. 

• Adanya bukti upaya STIKes 

IKIFA untuk memenuhi biaya 

operasional di setiap program 
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Pernyataan Standar Indikator 

studi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan. 

STIKes IKIFA sudah menggunakan 

standar satuan biaya operasional 

pendidikan tinggi menjadi dasar bagi 

untuk menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja (RAPB) 

perguruan tinggi tahunan dan 

menetapkan biaya yang ditanggung 

oleh mahasiswa. 

• STIKes IKIFA menyusun RAPB 

berdasarkan satuan biaya 

operasional Pendidikan Tinggi di 

tingkat program studi  

• STIKes IKIFA menetapkan besar 

biaya yang ditanggung mahasiswa 

(UKT) berdasarkan besar biaya 

operasional di setiap program 

studinya  

• Adanya dokumen RAPB berbasis 

biaya operational di tingkat 

program studi  

• Adanya dokumen penetapan biaya 

UKT berdasarkan biaya 

operasional di setiap program 

studi 

STIKes IKIFA melakukan 

pemantauan dan evaluasi tingkat 

ketercapaian standar satuan biaya 

Pendidikan tinggi pada setiap akhir 

tahun anggaran 

• Adanya sistem pemantauan dan 

evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya Pendidikan 

tinggi pada setiap akhir tahun 

anggaran  

• Adanya tindak lanjut hasil 

evaluasi tingkat ketercapaian 

standar satuan biaya pendidikan 

tinggi pada setiap akhir tahun 

anggaran 

STIKes IKIFA menyusun kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana lain secara 

akuntabel dan transparan dalam 

• Adanya dokumen kebijakan, 

mekanisme, dan prosedur dalam 

menggalang sumber dana lain 

secara akuntabel dan transparan 
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Pernyataan Standar Indikator 

rangka peningkatan kualitas 

pendidikan 

dalam rangka peningkatan 

kualitas Pendidikan 

• STIKes IKIFA mendapat predikat 

WTP dari Lembaga akuntan 

publik. 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

b) STIKes IKIFA menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan 

biaya investasi di setiap program studinya. 

c) STIKes IKIFA mengembangkan sistem jaringan dalam pengelolaan 

keuangan. 
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Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari: 

a. Standar hasil penelitian; 

1) Rasional 

Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 

dan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus memiliki arah 

hasil penelitian dosen / kelompok 

dosen dan mahasiswa  dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa. 

• Adanya dokumen renstra 

penelitian yang mencantumkan 

arah hasil penelitian oleh 

dosen/kelompok dosen dan 

mahasiswa 

• Adanya bukti sosialisasi renstra 

penelitian kepada pimpinan 

sekolah tinggi, program studi, dan 

dosen. 

STIKes IKIFA memfasilitasi 

kegiatan penelitian dosen dan 

mahasiswa harus menghasilkan 

penelitian yang diarahkan pada 

pengembangan IPTEK, 

terpenuhinya capaian pembelajaran, 

menghasilkan bahan ajar atau 

sumber belajar. 

Adanya laporan penelitian dosen dan 

mahasiswa yang diarahkan pada  

pada pengembangan IPTEK, 

terpenuhinya capaian pembelajaran, 

menghasilkan bahan ajar atau sumber 

belajar di STIKes IKIFA. 

STIKes IKIFA memfasilitasi 

kegiatan penelitian dosen dan 

mahasiswa dalam perolehan HaKI 

• Minimal 1% hasil penelitian 

seluruh dosen dan mahasiswa 

mendapatkan paten HaKI sesuai 

karakteristiknya 

• Minimal 10% hasil penelitian 

seluruh dosen dan mahasiswa 

mendapatkan hak cipta 
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Pernyataan Standar Indikator 

• Minimal 10% hasil penelitian 

seluruh dosen dan mahasiswa 

mendapatkan HaKI lainnya. 

STIKes IKIFA menjamin bahwa 

hasil penelitian dosen dan 

mahasiswa bebas dari plagiasi 

Adanya pedoman pencegahan tindak 

plagiasi 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya. 

b) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait 

pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU. 

c) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan 

 

b. Standar isi penelitian; 

1) Rasional 

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus memfasilitasi 

dosen untuk menghasilkan 

penelitian yang dapat memberikan 

kontribusi pada bidang ilmu, 

meningkatkan daya saing dunia 

usaha dan dunia industri, serta 

meningkatkan daya saing nasional. 

• Adanya laporan penelitian dosen 

yang berisi temuan baru pada 

bidang ilmu, peningkatan daya 

saing dunia usaha dan dunia 

industri, serta peningkatan daya 

saing nasional. 

• Minimal 10% hasil penelitian 

seluruh dosen menciptakan 

kebaruan pada variabel atau 

konsep dalam bidang ilmu, 

peningkatan daya saing dunia 

usaha dan dunia industri, serta 

peningkatan daya saing nasional. 
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Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus memiliki 

payung penelitian dasar yang 

berorientasi pada luaran penelitian 

dalam bentuk inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha dan 

industri 

Adanya dokumen payung penelitian 

dasar yang luaran dalam bentuk 

inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat, dunia 

usaha dan industri 

STIKes IKIFA melaksanakan 

penelitian dasar dan terapan, dosen 

harus menggunakan prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang 

• Adanya panduan pelaksanaan 

penelitian yang menjelaskan 

prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutakhiran, dan mengantisipasi 

kebutuhan masa mendatang. 

• Adanya laporan penelitian yang 

menggunakan prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang. 

Program studi harus menetapkan 

materi pada penelitian tugas akhir  

mahasiswa dalam bentuk penelitian 

dasar atau penelitian terapan yang 

disesuaikan dengan tagihan output 

dan outcome pada program 

studinya. 

Adanya laporan tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi yang memiliki 

materi sesuai dengan tagihan output 

dan outcome pada program studi. 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

1) Membuat pedoman penelitian 

2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian 
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c. Standar proses penelitian; 

1) Rasional 

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

PIK harus memiliki Rencana Induk 

Penelitian (RIP) yang dituangkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Penelitian untuk masa waktu 5 

tahun 

• Adanya RIP yang dituangkan 

dalam Renstra Penelitian untuk 

masa waktu 5 tahun   

• Adanya sasaran mutu atau target 

capaian pelaksanaan penelitian 

yang dituangkan dalam Renstra 

Penelitian untuk masa waktu 5 

tahun 

Dosen harus memiliki roadmap 

penelitian sesuai dengan bidang 

keahlian minimal untuk masa waktu    

5 tahun 

Adanya proposal penelitian dosen 

yang memuat roadmap penelitian 

untuk masa waktu 5 tahun 

PIK harus membentuk kelompok 

kajian materi kegiatan penelitian 

yang melibatkan dosen inter dan 

antar bidang ilmu dari berbagai 

program studi sesuai dengan RIP 

penelitian yang dikembangkan 

• Dibentuknya kelompok dosen  

peneliti oleh PIK yang 

mengembangkan materi kajian 

menurut skim penelitian 

• Adanya kegiatan sosialisasi 

kelompok dosen yang 

mengembangkan materi 

penelitian oleh PIK 

Setiap tahun, PIK harus membentuk 

kelompok kajian materi kegiatan 

penelitian yang melibatkan dosen 

inter dan antar bidang ilmu dari 

berbagai program studi sesuai 

dengan RIP penelitian yang 

dikembangkan 

• Dibentuknya kelompok dosen  

peneliti oleh PIK yang 

mengembangkan materi kajian 

menurut skim penelitian  

• Adanya kegiatan sosialisasi 

kelompok dosen yang  
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Pernyataan Standar Indikator 

mengembangkan materi 

penelitian oleh PIK. 

PIK harus melakukan 

pendampingan kepada dosen dalam 

menyusun dan mengajukan 

proposal hibah kompetisi penelitian 

yang didanai internal maupun 

eksternal. 

• Dilaksanakannya pendampingan 

penyusunan proposal penelitian 

oleh narasumber nasional  

• Dihasilkannya proposal hibah 

penelitian tingkat nasional yang 

siap diunggah di Simlitabmas 

PIK harus menjamin terjadinya 

peningkatan kualitas dan kuantitas 

kegiatan penelitian yang 

dilaksanakan oleh dosen setiap 

tahun 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

proposal penelitian dosen yang 

mendapatkan hibah dari luar STIKes 

IKIFA. 

Setiap dosen harus melibatkan 

mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian, minimal 

sebanyak 1 orang untuk setiap judul 

penelitian 

• Ada laporan pelaksanaan kegiatan 

penelitian yang melibatkan 

mahasiswa   

• Adanya bukti fisik keterlibatan 

mahasiswa dalam pelaksanaan 

kegiatan penelitian dosen, seperti 

foto, video, dan lain-lain 

PIK dan Program Studi harus 

melakukan monitoring pelaksanaan 

kegiatan penelitian oleh dosen yang 

mendapatkan hibah kompetisi 

penelitian dengan pendanaan 

internal atau eksternal setiap tahun 

• Adanya panduan pelaksanaan 

monitoring kegiatan penelitian 

oleh dosen  

• Adanya formulir monitoring 

pelaksanaan penelitian  

• Dibentuknya tim monitoring 

pelaksanaan penelitian   

• Adanya laporan pelaksanaan 

monitoring penelitian dosen 

• Adanya logbook, dokumen 

laporan kemajuan penelitian untuk 
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Pernyataan Standar Indikator 

semua dosen yang melakukan 

penelitian, berita acara, daftar 

hadir penguji, paparan, dan saran 

perbaikan 

PIK harus menyelenggarakan 

kegiatan peningkatan kompetensi 

dosen dalam menulis dan 

mempublikasikan artikel ilmiah 

hasil penelitian setiap tahun 

• Diselenggarakannya kegiatan  

workshop penulisan artikel ilmiah 

penelitian 

• Adanya laporan pelaksanaan 

kegiatan workshop penulisan 

artikel ilmiah penelitian 

• Adanya artikel ilmiah penelitian 

dosen yang diterbitkan dalam 

jurnal ilmiah 

Setiap akhir masa studi, mahasiswa 

harus melakukan penelitian dalam 

rangka menyelesaikan tugas akhir, 

serta harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran 

lulusan dan memenuhi ketentuan 

dan peraturan 

• Adanya panduan pelaksanaan 

tugas akhir dan penelitian bagi 

mahasiswa untuk tingkat diploma 

dan sarjana 

• Adanya dokumen tugas akhir 

dalam bentuk soft dan hard copy di 

program studi 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Ketua STIKes menetapkan Standar Proses Penelitian.  

b) PIK melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di 

STIKes IKIFA 

c) Program studi melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada 

mahasiswa.  

d) Program studi melakukan monitoring implementasi proses penelitian 

mahasiswa. 

e) PIK melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian. 
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d. Standar penilaian penelitian; 

1) Rasional 

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap 

proses dan hasil penelitian 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus mempunyai 

kriteria penilaian untuk setiap 

proposal, proses, hasil penelitian 

dosen yang sesuai dengan aturan 

Kemenristekdikti dan ditinjau secara 

periodik 

Adanya aturan penilaian proposal, 

proses, dan hasil penelitian dosen 

yang sesuai dengan road map 

penelitian 

STIKes IKIFA mempunyai 

instrumen proses dan hasil penelitian 

yang dilakukan 

Adanya instrumen proses dan hasil 

penelitian yang edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan yang 

disesuaikan dengan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

penelitian 

PIK harus mempunyai aturan 

penilaian proposal, proses, hasil, dan 

luaran  penelitian yang digunakan 

pada tahap desk evaluation proposal, 

seminar pembahasan proposal, 

penetapan penerima hibah 

penelitian, kontrak penelitian, 

penilaian kemajuan penelitian, dan 

pelaporan akhir penelitian setiap 

tahun 

• Adanya aturan (SOP) penilaian 

usulan penelitian di tingkat PT 

maupun program studi   

• Adanya intrumen penilaian 

proposal, proses, hasil, dan 

luaran penelitian  di tingkat PT 

maupun program studi  

• Adanya dokumen berita acara, 

penilaian desk evaluation 

proposal, daftar hadir, saran 

perbaikan;   

• Adanya dokumen berita acara, 

penilaian seminar pembahasan 

proposal, daftar hadir, saran 

perbaikan  
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Pernyataan Standar Indikator 

• Adanya format laporan 

kemajuan dan laporan akhir 

penelitian   

• Adanya Surat Keputusan 

Penetapan penerima hibah 

penelitian dan kontrak penelitian 

Setiap tahun, PIK harus memastikan 

pelaksanaan penilaian terhadap 

proses dan hasil penelitian dosen dan 

mahasiswa disesuaikan dengan 

standar hasil, standar isi dan standar 

proses penelitian 

Adanya pedoman penilaian 

pelaksanaan penelitian oleh dosen 

dan mahasiswa sesuai standar hasil, 

standar isi dan standar proses 

penelitian 

Setiap tahun, PIK harus melakukan 

penilaian proses dan hasil penelitian 

menggunakan metode dan instrumen 

yang relevan, akuntabel, dan 

mewakili. 

• Adanya  instrumen yang relevan, 

akuntabel dan mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja  proses dan 

pencapaian kinerja hasil 

penelitian 

• Adanya hasil validasi terhadap 

instrumen yang telah 

dikembangkan   

• Adanya bukti monitoring dan 

evaluasi dengan menggunakan 

instrumen yang telah 

dikembangkan  

• Adanya hasil analisis monitoring 

dan evaluasi untuk melihat 

pencapaian kinerja hasil 

penelitian 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Ketua STIKes menetapkan Standar Penilaian Penelitian.  

b) PIK  melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian. 
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c) Program Studi melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada 

mahasiswa. 

d) Implementasi penilaian penelitian mahasiswa. 

 

e. Standar peneliti; 

1) Rasional 

Standar Peneliti Penelitian dibuat untuk menghasilkan penelitian yang 

bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang 

mengatur orang yang berhak melakukan penelitian. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA mempunyai aturan 

internal tentang kriteria minimal 

kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian 

Peneliti Utama 

• Profesionalisme Penelitian 

menetapkan kriteria ketua peneliti 

memiliki kualifikasi akademik 

• Memenuhi syarat sebagai Peneliti 

dari Kemristekdikti 

• Adanya kesesuaian bidang 

keilmuan peneliti dengan tema 

penelitian 

• Mahasiswa: Penelitian yang 

sesuai dengan keahlian dan tema 

payung dari dosen 

pembimbingnya 

• Dosen: penelitian yang sesuai 

dengan peta penelitian (roadmap) 

dan juga RIP 

STIKes IKIFA mempunyai aturan 

Penelti (dosen, kelompok dosen dan 

mahasiswa tugas akhir) yang 

mendapat hibah penelitian wajib 

memiliki kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian 

• Memiliki kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian 

yang sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek penelitian, serta 

tingkat kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian 
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Pernyataan Standar Indikator 

yang sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek penelitian, serta 

tingkat kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian 

• Dosen: penelitian yang sesuai 

dengan kaidah metodologi 

penelitian dan sesuai dengan 

bidang keahliannya 

• Mahasiswa: dapat melakukan 

penelitian setelah mendapatkan 

mata kuliah metodologi penelitian 

• PIK melakukan pelatihan 

metodologi penelitian untuk dosen 

yang belum aktif mengusulkan 

hibah penelitian 

Setiap program studi mempunyai 

bidang penelitian yang dapat 

dikembangkan menjadi penelitian  

tugas akhir mahasiswanya 

• Setiap Program studi 

mengembangkan kelompok 

penelitian yang relevan dengan 

keilmuan program studi 

• Setiap program studi mewajibkan 

dosennya mempunyai roadmap 

penelitian 

• Setiap dosen memperkenalkan 

roadmap penelitiannya kepada 

mahasiswa di program studinya 

Mahasiswa mengembangkan 

penelitian yang relevan dengan 

roadmap penelitian dosen 

pembimbing utamanya 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) PIK menyusun aturan pelaksana penelitian di STIKes IKIFA berdasarkan 

panduan penelitian Kemristekdikti 

b) PIK mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut 

c) PIK melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian 

d) PIK melakukan pelatihan metodologi penelitian 
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e) PIK melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan 

penelitian 

f) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan 

g) PIK memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi 

 

f. Standar sarana dan prasarana penelitian; 

1) Rasional 

Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang 

digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan 

roadmap STIKes IKIFA. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA menetapkan standar 

minimal sarana dan prasarana di 

setiap kelompok peneliti yang 

diperlukan untuk menunjang standar 

isi dan proses penelitian dalam 

rangka memenuhi standar hasil 

penelitian 

• Program Studi menyusun daftar 

sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk penelitian 

pengembangan keilmuan program 

studi 

• Kelompok penelitian menyusun 

daftar sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk penelitian 

pengembangan keilmuan program 

studi 

• Wakil Ketua II menyusun daftar 

sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk penelitian di 

setiap program studi dan setiap 

kelompok penelitian 

• STIKes IKIFA memfasilitasi 

pengadaan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan untuk penelitian 

di setiap program studi maupun di 

setiap kelompok penelitiannya 
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Pernyataan Standar Indikator 

• PIK menetapkan daftar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk 

penelitian di setiap kelompok 

penelitian di setiap program studi 

atau antar program studi 

• PIK mempunyai time frame 

dalam pemenuhan sarana dan 

prasarana penelitian untuk setiap 

kelompok penelitian di setiap 

program studi atau antar program 

studi  

• PIK melakukan monitoring 

pemenuhan sarana dan prasarana 

yang memfasilitasi penelitian 

dosen di setiap program studi atau 

di kelompok penelitian antar 

program studi 

STIKes IKIFA memenuhi sarana 

dan prasarana penelitian merupakan 

fasilitas perguruan tinggi yang 

digunakan untuk memfasilitasi 

penelitian paling sedikit terkait 

dengan bidang ilmu program studi,  

pengembangan proses belajar dan 

kegiatan PkM,  

• Program studi membentuk 

laboratorium penelitian untuk 

pengembangan keilmuan program 

studi, pengembangan proses 

belajar dan kegiatan PkM. 

• STIKes IKIFA membentuk 

laboratorium penelitian untuk 

pengembangan ilmu antar 

program studi, pengembangan 

proses belajar dan kegiatan PkM. 

• STIKes IKIFA memfasilitasi 

pengadaan peralatan penelitian di 

laboratorium penelitian  

• STIKes IKIFA menyusun time 

frame pengadaan sarana dan 
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Pernyataan Standar Indikator 

prasarana yang dibutuhkan untuk 

memfasilitasi penelitian paling 

sedikit terkait dengan bidang ilmu 

program studi, pengembangan 

proses belajar dan kegiatan PkM. 

• PIK menetapkan daftar sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan untuk 

memfasilitasi penelitian yang 

terkait dengan bidang ilmu 

program studi di setiap program 

studi atau antar program studi 

mempunyai time frame dalam 

pemenuhan sarana dan prasarana 

yang memfasilitasi penelitian 

yang terkait dengan bidang ilmu 

program studi, pengembangan 

proses belajar dan kegiatan PkM. 

• PIK melakukan monitoring 

kelayakan sarana dan prasarana 

yang memfasilitasi penelitian 

yang terkait dengan bidang ilmu 

program studi, pengembangan 

proses belajar dan kegiatan PkM. 

Sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam kegiatan penelitian 

harus memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan 

terhadap pengguna, masyarakat 

maupun lingkungan 

• Sarana dan prasarana yang 

digunakan di penelitian program 

studi atau kelompok penelitian 

antar program studi harus 

memenuhi standar mutu, standar 

keselamatan kerja, standar 

kesehatan, standar kenyamanan 

dan standar keamanan  
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Pernyataan Standar Indikator 

• Adanya monitoring kelayakan 

sarana dan prasarana penelitian di 

setiap program studi atau di 

kelompok penelitian antar 

program tudi 

Setiap program studi mengelola dan 

menerbitkan minimal 1 jurnal 

terakreditasi yang menjunjung etika 

ilmiah dan budaya mutu penerbitan 

artikel 

• Setiap program studi mengelola 

dan menerbitkan jurnal sesuai 

bidang ilmu secara berkala dan 

memenuhi etika ilmiah dan mutu 

penerbitan artikel  

• STIKes IKIFA memfasilitasi 

penerbitan jurnal secara on-line di 

setiap program studi  

• PIK melakukan monitoring proses 

penerbitan dan kualitas penerbitan 

jurnal yang ada di STIKes IKIFA. 

 • Ketua STIKes IKIFA memberikan 

fasilitas proses penerbiatan jurnal 

di setiap program studinya  

• Ketua STIKes IKIFA melakukan 

tindak lanjut atas hasil monitoring 

penerbitan jurnal yang ada di 

lingkungan STIKes IKIFA 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya 

b) Program studi membentuk laboratorium penelitian Program studi menyusun 

daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang 

kegiatan penelitian di laboratorium penelitian 

c) Wakil Ketua II dan PIK menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan 

prasarana penelitian sesuai usulan program studi 
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d) STIKes IKIFA menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium 

penelitian di setiap program studi 

 

g. Standar pengelolaan penelitian; 

1) Rasional 

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap STIKes IKIFA dan 

program studi. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

• STIKes IKIFA harus 

memfasilitasi dan/atau 

membentuk unit pengelola 

penelitian yang terintegrasi 

dengan STIKes IKIFA 

• STIKes IKIFA harus menyusun 

dan mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai dengan 

rencana strategis penelitian di 

STIKes IKIFA 

• STIKes IKIFA harus menyusun 

dan mengembangkan peraturan, 

panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal penelitian 

• STIKes IKIFA harus 

memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian dan diseminasi hasil 

penelitian yang telah dilakukan 

oleh dosen dan mahasiswa 

• STIKes IKIFA melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian 

• Adanya pusat penelitian yang 

difasilitasi oleh program studi dan 

dikelola oleh dosen di lingkungan 

STIKes IKIFA. 

• Adanya dokumen Rencana Induk 

Penelitian/Peta Penelitian, 

panduan pembuatan usulan 

penelitian, panduan evaluasi 

usulan penelitian, panduan 

evaluasi pelaksanaan penelitian, 

dan panduan penyusunan laporan 

penelitian.   

• Adanya pelaksanaan penelitian 

yang telah difasilitasi berupa 

administrasi maupun sarana oleh 

PIK. 

• Adanya dokumen pelaksanaan 

monev penelitian yang dilakukan 

oleh PIK.   

• Adanya bukti telah dilakukan 

pelatihan penulisan proposal 

penelitian, penulisan laporan 
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Pernyataan Standar Indikator 

• STIKes IKIFA memfasilitasi 

peningkatan kemampuan peneliti 

untuk melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan kekayaan intelektual 

• STIKes IKIFA memberikan 

penghargaan kepada peneliti yang 

berprestasi minimal berupa 

sertifikat 

• STIKes IKIFA melaporkan 

kegiatan penelitian yang 

dikelolanya dan mengunggah ke 

pangkalan data pendidikan tinggi, 

dan 

• STIKes IKIFA mendayagunakan 

sarana dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui 

program kerja sama penelitian 

penelitian, penulisan artikel 

ilmiah, dan pendampingan untuk 

perolehan kekayaan intelektual 

(KI). 

• Adanya bukti dilakukan 

pemberian sertifikat atau bentuk 

lainnya sebagai penghargaan 

kepada peneliti yang berprestasi. 

• Adanya bukti dokumen laporan 

kegiatan penelitian yang 

dikelolanya dan ada bukti telah 

diunggah kedalam pangkalan data 

Pendidikan tinggi. 

• Ada bukti dokumen kerja sama 

dalam pelaksanaan penelitian 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Wakil Ketua I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.  

b) Wakil Ketua I, ketua PIK dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin 

kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti. 

c) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian 

 

h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

1) Rasional 

Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil 

penelitian. 
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2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

• STIKes IKIFA wajib menyediakan 

dana penelitian yang bersumber dari 

internal, pemerintah, dan kerja sama 

dengan lembaga lain baik di dalam 

maupun di luar negeri, serta dari 

dana masyarakat lainnya.  

• STIKes IKIFA harus membiayai 

pembuatan perencanaan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, 

pelaksanaan pengendalian 

penelitian, pelaksanaan pemantauan 

dan evaluasi penelitian, pembuatan 

pelaporan hasil penelitian, dan 

pelaksanaan diseminasi hasil 

penelitian yang sesuai dengan tata 

kelola keuangan STIKes IKIFA.  

• STIKes IKIFA wajib menyediakan 

dana pengelolaan penelitian untuk 

membiayai manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan 

penelitian, dan diseminasi hasil 

penelitian; peningkatan kapasitas 

peneliti; dan insentif publikasi 

ilmiah atau insentif kekayaan 

intelektual (KI). 

• Setiap dosen wajib melaksanakan 

penelitian baik melalui pendanaan 

internal maupun Kerjasama setiap 

tahunnya 

• Adanya bukti pendanaan 

penelitian bagi dosen yang 

bersumber dari Kerjasama   

• Bukti laporan penelitian 

seluruh dosen  

• Ada bukti review proposal 

penelitian dosen oleh reviewer 

• Adanya bukti monitoring 

pelaksanaan penelitian dosen 

oleh petugas monev yang 

ditunjuk oleh Ketua STIKes 

IKIFA 

• Adanya bukti penggunaan 

dana yang mengalokasikan 

dana untuk pengelolaan 

penelitian (seleksi proposal, 

pemantauan /monev, 

pelaporan, diseminasi, insentif 

publikasi atau insentif KI) 
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3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) PIK melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

b) PIK membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian 

berdasarkan peraturan yang berlaku 

c) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana 

oleh pihak yang bertanggung jawab seperti PIK dan Program Studi 

d) Wakil Ketua II Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan 

pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan 

penelitian 

 

  



 

 

 59 

 
 

STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.03/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  
Ika Agustina, 

S.Farm.,M.Farm. 

Ketua Pusat Inovasi 

Kreatif (PIK) 

 

 

Penetapan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 

 

 

 

  



 

 

 60 

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari: 

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 

1) Rasional 

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil 

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Melalui kegiatan PkM, dosen harus 

menghasilkan penyelesaian masalah 

yang dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian yang 

relevan.   

• Adanya bukti fisik pelaksanaan 

kegiatan PkM oleh dosen, seperti 

foto, video, dan lain-lain 

• Adanya laporan hasil  

pelaksanaan kegiatan PkM yang 

difokuskan pada peningkatan 

kualitas pendidikan, lingkungan, 

kesejahteraan, dan seni budaya 

masyarakat  

• Adanya laporan hasil pelaksanaan 

kegiatan PkM yang menunjukkan 

ada kaitannya dengan hasil 

penelitian dosen sesuai bidang 

keilmuan. 

Melalui kegiatan PkM, dosen harus 

menghasilkan penyelesaian masalah 

dalam rangka memajukan 

kesejahteraan masyarakat dengan 

menerapkan teknologi tepat guna 

• Adanya instrumen dan hasil 

analisis kebutuhan oleh PIK untuk 

menentukan masyarakat binaan 

• Adanya peta masalah masyarakat 

binaan untuk jangka waktu 5 

tahun 

• Adanya peta teknologi tepat guna 

yang akan diterapkan pada 

masyarakat dalam rangka 
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Pernyataan Standar Indikator 

pemecahan masalah sesuai 

disiplin ilmu dan keahlian dosen 

• Adanya bukti fisik berupa foto 

dan/atau video tentang penerapan 

teknologi tepat guna pada kegiatan 

PkM. 

• Adanya laporan kegiatan PkM 

dosen. 

Melalui kegiatan PkM, dosen harus 

menghasilkan bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk memberdayakan dan 

meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat 

 

• Adanya bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dimiliki dosen 

• Adanya bukti fisik pelaksanaan 

penerapan bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

oleh dosen 

Melalui kegiatan PkM, dosen harus 

menghasilkan bahan ajar atau modul 

pelatihan untuk pengayaan sumber 

belajar 

• Adanya bahan ajar atau modul 

pelatihan untuk pengayaan sumber 

belajar masyarakat berdasarkan 

hasil pelaksanan kegiatan PkM 

• Adanya bukti pengesahan bahan 

ajar oleh pejabat terkait. 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan 

sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 

b) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan 

sebagai pelaksana kegiatan PkM. 

c) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam 

pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM. 

d) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait 

pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 

e) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan. 
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b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 

1) Rasional 

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Setiap tahun, dosen harus 

melaksanakan PkM berdasarkan  

hasil penelitian yang dibutuhkan 

oleh masyarakat pengguna 

• Adanya bukti fisik hasil penelitian 

dosen yang akan diabdikan  

• Adanya proposal kegiatan PkM 

yang dilaksanakan dosen  

• Adanya laporan pelaksanaan 

kegiatan PkM dosen 

Setiap tahun, dosen harus 

mengembangkan ilmu. 

 

• Adanya hasil ilmu pengetahuan 

dan teknologi dosen yang dapat 

diterapkan pengetahuan dan 

teknologi dalam rangka 

memberdayakan masyarakat 

dalam rangka memberdayakan 

masyarakat.  

• Adanya blueprint pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

dosen yang dapat 

diimplementasikan 

Setiap tahun, dosen menerapkan 

teknologi tepat guna yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat 

• Adanya rancang bangun teknologi 

tepat guna yang akan diterapkan 

dalam kegiatan PkM oleh dosen 

• Adanya bukti fisik kebermanfaatan 

teknologi tepat guna bagi 

kesejahteraan masyarakat 

Setiap tahun, dosen harus 

menerapkan model  pemecahan  

masalah,  

• Adanya dokumen model rekayasa  

sosial,  dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang  dapat  diterapkan  
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Pernyataan Standar Indikator 

langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, industri, dan/atau 

pemerintah pada pelaksanaan 

kegiatan PkM  pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan pada 

kegiatan PkM 

• Adanya dokumen kepuasan 

sasaran terhadap pelaksanaan 

kegiatan PkM dalam pemecahan 

masalah, rekayasa sosial, dan/atau 

rekomendasi kebijakan 

Setiap tahun, dosen harus 

mendapatkan kekayaan intelektual 

(KI) dari kegiatan PkM yang dapat 

diterapkan langsung oleh 

masyarakat dunia usaha, dan/atau 

industri. 

• Adanya bukti permohonan 

pendaftaran KI dari hasil kegiatan 

PkM oleh dosen 

• Adanya sertifikat KI dari hasil 

kegiatan PkM oleh dosen  

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan 

sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 

b) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan 

sebagai pelaksana kegiatan PkM. 

c) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait 

pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 

d) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan. 

 

c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 

1) Rasional 
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Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

PIK harus memiliki road map 

kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat (PkM) yang disusun 

dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Pengabdian kepada Masyarakat 

untuk masa waktu 5 tahun 

• Adanya road map kegiatan PkM 

dalam bentuk Renstra PkM untuk 

masa waktu 5 tahun   

• Adanya sasaran mutu atau target 

capaian pelaksanaan kegiatan PkM 

yang dituangkan dalam Renstra 

PkM untuk masa waktu 5 tahun 

PIK harus memiliki standar mutu 

yang menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, serta kenyamanan dan 

keamanan untuk pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan yang 

ditinjau setiap tahun 

• Adanya standar mutu yang 

menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, serta kenyamanan dan 

keamanan untuk pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan 

• Adanya kesesuian hasil  

implementasi  kegiatan PkM 

dengan standar mutu yang 

menjamin keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan serta 

keamanan untuk pelaksana, 

masyarakat dan lingkungan 

Setiap tahun, PIK harus  

mengembangkan kelompok kajian 

materi PkM yang berasal dari hasil 

penelitian yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

• Adanya tim dosen yang 

mengembangkan kajian hasil 

penelitian untuk meningkatkan 

mutu pendidikan, lingkungan 

kesejahteraan, dan seni budaya 

masyarakat. 

• Adanya tim dosen yang  

mengimplementasikan  hasil  

penelitian dalam rangka membantu 
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Pernyataan Standar Indikator 

menyelesaikan  permasalahan  

pendidikan, lingkungan,  

kesejahteraan, dan seni budaya 

dalam masyarakat. 

Setiap tahun, dosen harus 

melaksanakan kegiatan PkM sesuai 

dengan bidang keahliannya dalam 

bentuk pelayanan kepada  

masyarakat, penerapan ilmu  

 

• Adanya panduan pelaksanaan 

PkM bagi dosen 

• Adanya kesesuaian bidang 

keahlian dosen dengan tema 

kegiatan PkM pengetahuan dan 

teknologi,  peningkatan kapasitas 

masyarakat, atau pemberdayaan 

masyarakat. 

Setiap dosen harus melibatkan 

mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan PkM minimal sebanyak 1 

orang untuk setiap judul kegiatan. 

 

• Ada laporan pelaksanaan kegiatan 

PkM yang melibatkan mahasiswa 

• Adanya bukti fisik keterlibatan 

mahasiswa dalam pelaksanaan 

kegiatan PkM dosen, seperti foto, 

video, dan lain-lain. 

PIK harus menyelenggarakan 

kegiatan peningkatan kompetensi 

dosen dalam menulis dan 

mempublikasikan artikel ilmiah 

hasil pelaksanaan kegiatan PkM 

setiap tahun 

• Diselenggarakannya kegiatan  

workshop penulisan artikel ilmiah 

pelaksanaan PkM 

• Adanya laporan pelaksanaan 

kegiatan workshop penulisan 

artikel ilmiah pelaksanaan PkM 

Setiap tahun, PIK harus memantau 

jumlah dosen yang 

mempublikasikan hasil kegiatan 

PkM pada jurnal ilmiah. 

Adanya artikel ilmiah dosen yang 

diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan 

sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 
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b) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan 

sebagai pelaksana kegiatan PkM.  

c) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam 

pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM. 

d) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait 

pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 

e) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan. 

 

d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 

1) Rasional 

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

PIK harus membentuk tim penilai 

(reviewer) proposal hibah kompetisi 

kegiatan PkM setiap dilaksanakanya 

seleksi proposal PkM   

• Adanya tim penilai (reviewer)  

proposal hibah kompetisi 

kegiatan PkM yang memiliki 

prinsip edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan 

• Adanya bukti penilaian oleh tim 

reviewer terhadap proposal 

kegiatan PkM yang akan diberi 

pendanaan hibah kompetisi. 

Setiap tahun, PIK harus memastikan 

pelaksanaan penilaian terhadap 

proses dan hasil kegiatan PkM dosen 

dan mahasiswa disesuaikan dengan 

standar hasil, standar isi dan standar 

proses PkM. 

Adanya pedoman penilaian 

pelaksanaan PkM oleh dosen dan 

mahasiswa sesuai standar hasil, 

standar isi dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat 

Setiap tahun, PIK harus melakukan 

penilaian proses dan hasil PkM 

dengan menggunakan metode dan 

instrumen yang relevan, akuntabel, 

• Adanya instrumen yang relevan, 

akuntabel dan mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja  proses dan 

pencapaian kinerja hasil PkM  
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Pernyataan Standar Indikator 

dan mewakili ukuran ketercapaian 

kinerja  proses dan pencapaian 

kinerja hasil PkM 

• Adanya hasil validasi terhadap 

instrumen yang telah 

dikembangkan   

• Adanya bukti monitoring dan  

evaluasi dengan menggunakan 

instrumen yang telah 

dikembangkan  

• Adanya hasil  analisis monitoring 

dan evaluasi untuk melihat 

pencapaian kinerja hasil PkM. 

Setiap melaksanakan kegiatan PkM, 

dosen dan/atau mahasiswa harus 

memperhatikan unsur edukatif, 

objektif, akuntabel, dan transparan. 

 

• Adanya hasil tingkat kepuasan 

masyarakat minimal cukup puas 

dalam setiap pelaksanaan PkM.  

perubahan sikap dan 

pengetahuan, 

• Adanya instrumen penilaian hasil 

pelaksanaan PkM dengan 

beberapa tingkat atau kriteria 

kepuasan yang disiapkan oleh 

PIK. 

• Adanya bukti kepuasan 

keterampilan pada masyarakat 

yang telah mengikuti kegiatan 

PkM. 

• Adanya bukti dalam bahan ajar 

telah disisipkan informasi tentang 

penyampaian ilmu pengetahuan 

dan teknologi kepada 

masyarakat. 

• Adanya bukti fisik (foto atau 

video) aktivitas masyarakat yang 

telah mengadopsi pengetahuan 
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Pernyataan Standar Indikator 

dan keterampilan dari 

pelaksanaan PkM 

• Adanya bukti usulan atau 

rekomendasi tentang pemecahan 

masalah sosial atau rekomendasi 

kebijakan untuk pemangku 

kepentingan masyarakat sesuai 

dengan sasaran program dalam 

setiap pelaksanaan PkM 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Ketua STIKes IKIFA dan PIK menetapkan Standar Penilaian PkM.  

b) Ketua STIKes IKIFA menunjuk Koordinator Jaminan mutu  melaksanakan 

sosialisasi Standar Penilaian PkM. 

c) PIK melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di 

STIKes IKIFA. 

d) Program Studi dan Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian PkM 

kepada mahasiswa. PIK melakukan monitoring implementasi penilaian 

PkM mahasiswa. 

 

e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 

1) Rasional 

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Setiap tahun, PIK dan program studi  

harus menetapkan kriteria minimal 

kemampuan dosen pelaksana 

kegiatan PkM 

• Adanya dokumen kebijakan 

tentang kriteria minimal 

kemampuan dosen sebagai 

pelaksana kegiatan PkM 

• Adanya foto dan/atau video 

kegiatan sosialisasi kebijakan 
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Pernyataan Standar Indikator 

tentang kriteria minimal 

kemampuan dosen pelaksana 

kegiatan PkM 

Pelaksanaan kegiatan PkM dapat 

dilakukan melalui Kerjasama 

dengan pihak lain yang 

berhubungan dan mendukung 

kegiatan PkM dengan kontrak 

kerjasama yang berlaku minimal 

satu semester. 

• Adanya peta pihak-pihak yang 

dapat diikutsertakan dalam 

kerjasama pelaksanaan kegiatan 

PkM. 

• Adanya tata kerjasama yang 

dilandasi aturan yang jelas dan 

dibuktikan dengan surat kontrak 

kerjasama antar lembaga. 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan 

sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 

b) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan 

sebagai pelaksana kegiatan PkM. 

c) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam 

pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM. 

d) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait 

pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 

 

f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 

1) Rasional 

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi 

hasil pengabdian kepada masyarakat 
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2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus menyediakan 

sarana dan prasarana yang 

memenuhi standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan 

minimal dikontrol satu kali dalam 

satu semester 

• Adanya bukti bahwa sarana dan 

prasarana yang disediakan 

memenuhi standar mutu,  

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, dan keamanan 

• Ada bukti kontrol kualitas sarana 

dan prasarana memenuhi standar 

kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan 

• Adanya intruksi kerja yang 

mengatur penggunaan sarana dan 

prasarana yang disediakan 

Setiap tahun, program studi harus 

menetapkan kriteria minimal 

tentang sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk menunjang proses 

pelaksanaan kegiatan PkM 

• Adanya kebijakan tentang kriteria 

minimal sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan PkM 

• Program Studi mensosialisasikan  

kebijakan tentang sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan 

PkM 

Program studi harus menetapkan 

peraturan penggunaan sarana dan 

prasarana dalam pelaksanaan 

kegiatan PkM oleh kelompok. 

• Adanya SOP tentang penggunaan 

sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan PkM oleh kelompok 

dosen maupun mahasiswa 

• Program studi mensosialisasikan 

SOP tentang penggunaan sarana 

dan prasarana yang digunakan 

untuk menunjang pelaksanaan 
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Pernyataan Standar Indikator 

kegiatan PkM oleh kelompok dosen 

maupun mahasiswa 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan 

sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 

b) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan 

sebagai pelaksana kegiatan PkM. 

c) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam 

pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM. 

d) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait 

pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.  

e) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan. 

 

g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 

1) Rasional 

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

PIK harus membuat dan 

menetapkan standar minimal 

tentang perencanaan, 

pelaksanaan,pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan PkM 

oleh dosen dan mahasiswa 

• Adanya   standar minimal tentang 

perencanaan,pelaksanaan,pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh dosen dan mahasiswa 

• Adanya sosialisasi standar minimal 

kepada dosen STIKes IKIFA 

Setiap tahun, PIK harus 

melakukan diseminasi hasil 

PkM 

• Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil 

pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen 

dan/atau mahasiswa 
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Pernyataan Standar Indikator 

dalam bentuk seminar, jurnal 

ilmiah, sasarjanaprosiding, 

atau bentuk diseminasi 

lainnya. 

• Adanya prosiding kegiatan PkM yang 

memiliki ISSN dan e-ISSN 

Setiap tahun, PIK harus 

memberikan penghargaan 

kepada pelaksana PkM yang 

berprestasi 

• Adanya tim penyeleksi pelaksana 

kegiatan PkM berprestasi 

• Adanya instrumen pemilihan  pelaksana 

kegiatn PkM berprestasi  

• Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau 

video pemberian penghargaan kepada 

pelaksana kegiatan PkM berprestasi 

Setiap tahun, PIK harus 

menyusun laporan kegiatan 

PkM yang dikelolanya 

Adanya dokumen laporan kegiatan PkM 

oleh PIK 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan 

sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM. 

b) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait 

pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 

c) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan 

 

h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

1) Rasional 

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 

2) Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Setiap tahun, PIK harus  

menyediakan dana internal untuk 

Adanya alokasi dana internal oleh 

PIK untuk pelaksanaan kegiatan 

PkM dosen dan/atau mahasiswa   
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Pernyataan Standar Indikator 

pelaksanaan kegiatan PkM oleh 

dosen dan/atau mahasiswa 

Setiap tahun, PIK harus  mencari 

sumber alternatif pendanaan 

kegiatan PkM dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga lain di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari 

masyarakat   

Adanya MoU kerjasama pelaksanaan 

kegiatan PkM antara STIKes IKIFA 

dengan lembaga lain di dalam dan 

luar negeri 

Setiap tahun, PIK harus menetapkan 

kriteria minimal tentang pendanaan  

yang diusulkan dalam proposal 

kegiatan PkM.  

a) Adanya aturan  tentang besaran 

minimal pendanaan yang diusulkan 

dalam proposal kegiatan PkM 

 

• Adanya aturan tentang besaran 

minimal pendanaan yang 

diusulkan dalam proposal 

kegiatan PkM 

 

 

3) Strategi Pemenuhan Standar 

a) Ketua STIKes IKIFA berkoordinasi dengan Wakil Ketua, PIK dan unit-unit 

yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban 

seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 

b) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan 

tertulis dari STIKes IKIFA yang disertai dengan Surat keputusan dan 

Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan 

STIKes IKIFA. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal 

terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU. 

c) Pemenuhan ketersediaan referensi/pedoman/acuan. 
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.04/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR IDENTITAS (VISI, MISI, DAN TUJUAN) 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Penetapan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  Ir. Ayashofia Abdullah Ketua Yayasan 
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a. Rasional 

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan 

tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri 

yang melekat pada STIKes IKIFA yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang 

menjadi dasar dan arah penyelenggaran Pendidikan. 

b. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Senat Akademik harus 

menerbitkan pedoman tentang tata 

cara pemakaian logo/lambang 

perguruan tinggi. 

• Adanya dokumen tentang arti dan 

makna yang terdapat di logo 

STIKes IKIFA 

• Adanya pedoman tentang 

kombinasi warna dan tulisan pada 

logo STIKes IKIFA 

• Adanya pedoman penggunaan logo 

oleh civitas akademika STIKes 

IKIFA, seperti pada ijazah, 

sertifikat, kop surat, stempel, 

sampul laporan atau proposal. 

Senat Akademik harus menerbitkan 

pedoman tentang tata cara 

pemakaian stempel (seal). 

• Adanya dokumen tentang aturan 

bentuk dan desain stempel disetiap 

unit kerja untuk keperluan 

kedinasan 

• Adanya pedoman tentang aturan 

penggunaan stempel untuk 

keperluan kedinasan 

Senat Akademik dalam menetapkan 

pernyataan visi perguruan tinggi 

harus selaras dengan nilai-nilai 

dasar yang melandasi pendirian 

perguruan tinggi, serta dirumuskan 

dengan bahasa yang lugas, santun, 

ringkas dan jelas, memiliki 

• Adanya pedoman penetapan Visi 

Perguruan Tinggi, Program studi 

dan Unit Kerja lainnya 

• Adanya SOP Penetapan dan 

Peninjauan Visi. 
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Pernyataan Standar Indikator 

kejelasan, kerealistikan, dan 

mengikat semua unit kerja yang 

terdapat di STIKes IKIFA. 

• Adanya Instrumen penilaian 

keterpenuhan standar pada 

pernyataan visi 

• Adanya dokumen proses 

penyusunan Visi yang melibatkan 

pimpinan organisasi dilingkup 

STIKes IKIFA 

• Adanya dokumen penjabaran 

maksud pernyataan yang diuraikan 

dalam Visi STIKes IKIFA. 

• Adanya instrumen penilaian 

capaian Visi STIKes IKIFA. 

Senat Akademik harus menjabarkan 

Visi, Misi, dan Tujuan STIKes 

IKIFA dalam Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) untuk jangka 

waktu minimal 15 tahun sesuai 

dengan target capaian Visi STIKes 

IKIFA serta memayungi semua 

kegiatan unit kerja di STIKes 

IKIFA 

• Adanya Dokumen RIP PT untuk 

jangka waktu minimal 15 tahun   

• RIP  memuat langkah yang harus 

dilakukan semua unit kerja dalam 

mencapai Visi PT 

• RIP minimal harus memuat unsur-

unsur sebagai berikut:  

- rencana di bidang akademik 

- rencana di bidang 

kesejahteraan seluruh civitas 

academica 

- rencana di bidang sarana dan 

prasarana  

- rencana di bidang Kerjasama 

- keselarasan dengan upaya 

pencapaian visi dan misi 

STIKes IKIFA, dan 

- jangka waktu pencapaian (time 

frame) RIP.  
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• RIP harus menetapkan tonggak-

tonggak capaian (milestones) 

tujuan sebagai penjabaran atau 

pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan 

PT serta mekanisme kontrol 

ketercapaiannya. 

Rencana pengembangan bidang 

akademik, bidang kesejahteraan 

seluruh civitas akademika bidang 

sarana dan prasarana bidang 

Kerjasama dilakukan berdasarkan 

Rencana Induk Pengembangan 

• Adanya dokumen RIP PT 

• Skala prioritas kegiatan dilakukan 

berdasarkan RIP 

• Ketua STIKes IKIFA menjabarkan 

RIP menjadi Renstra untuk 

menjamin pencapaian Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran. 

Ketua STIKes IKIFA harus 

menetapkan Rencana Strategis 

(Renstra) berdasarkan RIP untuk 

jangka waktu 4 tahun masa baktinya 

paling lambat 6 bulan setelah 

pelantikan 

• STIKes IKIFA mempunyai 

Renstra yang harus dicapai dalam 

setiap masa bakti Ketua STIKes 

IKIFA yaitu 4 tahun  

• Ketua STIKes IKIFA harus 

menyusun Renstra berdasarkan 

RIP  

• Renstra minimal harus memuat 

unsur-unsur sebagai berikut: 

rencana di bidang akademik, 

rencana di bidang kesejahteraan 

seluruh civitas academika, rencana 

di bidang sarana dan prasarana, 

rencana di bidang Kerjasama, 

keselarasan dengan upaya 

pencapaian visi dan misi, dan 

jangka waktu pencapaian (time 

frame) Renstra.  
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• Timeframe Renstra yang diusulkan 

Ketua STIKes IKIFA harus lebih 

cepat atau sama dengan yang 

terdapat di Rencana Induk 

Pengembangan 

• Senat Akademik harus mengkaji 

relevansi Renstra yang diusulkan 

Ketua STIKes IKIFA terpilih 

dengan RIP. 

Pimpinan Program studi dan unit 

kerja lain harus menetapkan visi 

unit kerjanya yang selaras dengan 

Visi PT dan bertujuan untuk 

mencapai Visi dan RIP PT paling 

lambat 6 bulan setelah Visi, Misi, 

Tujuan dan RIP PT ditetapkan 

dengan melibatkan pimpinan unit 

kerja dibawahnya, alumni, serta 

stakeholder baik dari dalam 

maupun luar PT. 

• Adanya pedoman penyusunan 

Visi, Misi dan Tujuan unit kerja di 

lingkup STIKes IKIFA  

• Adanya dokumen proses 

penyusunan visi Unit Kerja 

berdasarkan Visi PT 

• Adanya bukti kajian dan 

pengesahan Visi unit kerja 

(Program studi dan unit kerja lain) 

oleh senat akademik 

• Adanya dokumen penetapan dan 

pengesahan visi program studi dan 

unit kerja lain. 

Perguruan tinggi, program studi dan 

unit kerja harus melaksanakan 

sosialisasi visi, misi, tujuan dan 

Sasaran secara sistematis dan 

berkelanjutan kepada civitas 

akademika, stakeholder dan 

pemangku kepentingan. 

• Adanya bukti sosialisasi Visi dan 

misi PT/ Program studi/ Unit kerja  

secara sistematis dan berkelanjutan 

kepada semua pemangku 

kepentingan, internal maupun 

eksternal.   

• Adanya dokumen sosialisasi 

(termuat di profil PT, visi dan misi 

terpampang di lokasi strategis di 

lingkungan STIKes IKIFA, 
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undangan sosialisasi, daftar hadir 

sosialisasi) 

Program studi harus memiliki Visi 

yang selaras dengan visi PT, 

kemudian dijabarkan menjadi misi, 

tujuan, sasaran strategi pencapaian 

sasaran dengan rentang waktu yang 

jelas dalam bentuk dokumen RIP 

Program Studi dalam jangka waktu 

minimal 15 tahun dengan 

melibatkan seluruh kelompok 

dosen, alumni dan stakeholders. 

• Program studi memiliki 

dokumen/bukti bahwa rumusan 

visi, misi, dan tujuan program studi 

disusun secara jelas sesuai dengan 

visi, misi dan tujuan PT, serta 

berdasarkan hasil kesepakatan dan 

dipahami oleh pemangku 

kepentingan  

• Rumusan visi, misi, dan tujuan 

program studi ditetapkan dalam 

rentang waktu tertentu, dievaluasi 

secara periodik, dan 

terdokumentasi dalam buku 

pedoman akademik, buku 

kurikulum dan profil program 

studi, dokumen rencana strategi 

pengembangan prodi, dokumen 

rencana operasional / Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Tahunan. 

Program studi harus memiliki 

strategi pencapaian sasaran tahunan 

yang 

jelas dan didukung oleh dokumen 

• Program studi menetapkan 

kebijakan mutu dan sasaran mutu 

yang selaras dengan kebijakan 

mutu dan sasaran mutu STIKes 

IKIFA, serta mengacu pada standar 

akademik yang ditetapkan.  

• Program studi menetapkan sasaran 

mutu dalam rentang waktu tertentu 

dan diukur status pencapaiannya 

setiap tahun.  
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• Program studi 

mendokumentasikan sasaran mutu 

dalam dokumen Rencana Strategis 

Pengembangan  dan Rencana 

Operasional/Rencana Kegiatan 

 

c. Strategi Pemenuhan Standar 

1) Senat akademik menetapkan visi, misi dan tujuan STIKes IKIFA untuk jangka 

Panjang 

2) Senat Akademik menetapkan logo dan tata acara penggunaannya di 

lingkungan STIKes IKIFA 

3) Senat Akademik menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo dalam tata 

persuratan. 

4) Senat Akademik menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dalam Rencana Induk 

Pengembangan STIKes IKIFA yang berisikan pengembangan akademik, non 

akademik lengkap dengan time frame 

5) Ketua STIKes IKIFA menjabarkan RIP menjadi Renstra yang berlaku selama 

masa jabatan. 

6) Senat Akademik melakukan monitoring capaian RIP oleh Ketua STIKes 

IKIFA tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Ketua STIKes IKIFA. 

7) Senat Akademik menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, 

Misi PT. 

8) Senat Akademik menjabarkan Visi, Misi, Tujuan PT dalam Rencana Induk 

Pengembangan PT yang berisikan pengembangan akademik, non akademik 

lengkap dengan time frame  

9) Senat Akademik melakukan monitoring capaian RIP STIKes IKIFA.  
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.05/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR KERJASAMA 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  Ika Agustina, S.Si.,M.Farm 
Ka. Pusat Inovasi 

dan Kerjasama (PIK) 

 

 

Penetapan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 
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a. Rasional 

Standar Kerjasama merupakan standar yang mengatur kerjasama antara satu 

perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia 

Usaha/Dunia Industri (DUDI) serta dengan pihak lain baik di dalam negeri 

maupun luar negeri perlu dijalin.  

b. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA wajib menjalin 

kerjasama bidang akademik, 

nonakademik dan kemahasiswaan 

dengan berbagai perguruan tinggi 

lain, dunia usaha, atau pihak lain, 

baik dalam negeri dan/atau luar 

negeri, yang dapat meningkatkan 

kualitas layanan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat setiap tahun. 

• Ada kebijakan untuk kegiatan 

kerjasama yang sangat jelas dalam 

bidang akademik, nonakademik 

dan kemahasiswaan termasuk 

upaya (pengelolaan dan monev) 

yang efektif untuk menjamin 

mutu, relevansi, produktivitas dan 

keberlanjutan. 

• Ada bukti Memorandum of 

Understanding (MoU) 

ditandatangani oleh Ketua STIKes 

IKIFA dengan pihak lain mitra 

kerjasama setiap tahun. 

• Ada bukti perjanjian kerjasama 

dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa asing dalam hal salah satu 

pihak dalam perjanjian kerjasama 

adalah pihak asing. 

• Ada bukti Memorandum of 

Agreement (MoA) sebagai 

implementasi MoU 

ditandatangani oleh Ketua STIKes 

IKIFA dengan pihak lain mitra 

kerjasama setiap tahun. 

Pusat Inovasi dan Kerjasama (PIK) 

wajib melakukan monitoring dan 

Ada bukti monitoring dan evaluasi 

dilakukan setiap semester yang 
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Pernyataan Standar Indikator 

evaluasi tentang pelaksanaan 

program kerjasama di tiap program 

studi sesuai MoA yang telah ditanda 

tangani setiap semester 

dibuktikan dengan tersedianya 

dokumen: 

• Panduan Term of Reference 

(TOR) sesuai obyek kegiatan 

M&E,  

• Surat tugas kepada staf PIK yang  

melaksanakan M&E,  

• Surat pernyataan pelaksanaan 

M&E dari Ketua STIkes IKIFA, 

• Notulen pelaksanaan M&E, 

• Laporan pelaksanaan M&E yang 

ringkasan laporannya diunggah 

ke web STIKes IKIFA agar dapat 

diakses semua pemangku 

kepentingan 

 

c. Strategi Pemenuhan Standar 

Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: 

(1) Memanfaatkan forum bidang kerjasama,  

(2) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama,  

(3) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama. 
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.06/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR KEMAHASISWAAN 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  
apt.,Aries Meryta, 

S.Farm.,M.Farm. 

Wakil Ketua I 

Bidang Akademik 

dan Kemahasiswaan 

 

 

Penetapan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 
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a. Rasional 

Standar kemahasiswaan merupakan salah satu bagian dari standar mutu STIKes 

IKIFA yang dibuat untuk meningkatkan mutu kemahasiswaan minimal sesuai 

dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diwajibkan menurut peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus memiliki 

sistem penerimaan mahasiswa baru 

yang memenuhi semua kebutuhan 

jalur penerimaan dengan baik, 

dengan kriteria: (i) menjaga 

keseimbangan antara jumlah 

maksimum mahasiswa dalam setiap 

program studi dan kapasitas sarana 

dan pra-sarana, dosen dan tenaga 

kependidikan, serta layanan dan 

sumber daya Pendidikan lainnya; 

(ii) menerapkan prinsip pemerataan 

wilayah asal mahasiswa. 

• Ada dokumen yang sahih tentang 

jumlah maksimum mahasiswa 

dalam setiap program studi dan 

kapasitas sarana dan prasarana, 

dosen (rasio dosen: mahasiswa) 

dan tenaga kependidikan, serta 

layanan dan sumber daya 

pendidikan lainnya. 

• Ada dokumen yang sahih tentang: 

jumlah alokasi daya tampung 

mahasiswa baru program diploma 

dan sarjana. 

• Ada dokumen yang sahih memuat: 

Kebijakan penerimaan mahasiswa 

baru diantaranya memuat jumlah 

propinsi asal mahasiswa sekurang 

kurangnya 7 wilayah, memiliki 

kriteria penerimaan mahasiswa 

baru, prosedur penerimaan 

mahasiswa baru, instrumen 

penerimaan mahasiswa baru dan 

Sistem pengambilan keputusan. 

STIKes IKIFA memiliki sistem 

penerimaan mahasiswa yang 

memiliki potensi akademik/prestasi 

akademik tetapi tidak mampu secara 

Adanya dokumen, data dan informasi 

yang sahih dan andal memuat:  

i) Kebijakan,  

ii) Lembaga yang berperan, 
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Pernyataan Standar Indikator 

ekonomi dan cacat fisik (cacat fisik 

yang masih dapat melakukan 

pekerjaan kefarmasian) untuk 

semua jalur penerimaan mahasiswa 

dan dilaksanakan secara konsisten 

setiap tahun. 

iii) Instrumen,  

iv) Perangkat pendukung dan 

v) Pelaksana organisasi. 

Dalam penyelenggaraan penerimaan 

mahasiswa baru yang memiliki 

potensi akademik tetapi tidak mampu 

secara ekonomi serta cacat fisik untuk 

semua jalur penerimaan mahasiswa. 

STIKes IKIFA memberikan layanan 

kesehatan dan bimbingan konseling 

bagi mahasiswa yang dikelola  

secara profesional dan mudah 

diakses setiap hari kerja. 

Adanya dokumen, data dan informasi 

yang sahih dan andal memuat: 

• Jumlah mahasiswa yang 

menggunakan layanan, 

• Prosedur pelayanan, 

• Pelaksana dengan kompetensi 

yang sesuai,  

• Sarana dan prasarana yang 

memenuhi standar layanan 

kesehatan,  

• Jadwal layanan Kesehatan dan 

bimbingan konseling dalam 

memberikan pelayanan Kesehatan 

dan bimbingan konseling bagi 

mahasiswa setiap hari kerja. 

STIKes IKIFA harus memiliki 

organisasi kemahasiswaan untuk 

peningkatan kepemimpinan, 

penalaran, minat bakat, kegemaran 

dan kesejahteraan mahasiswa dalam 

kehidupan kemahasiswaan setiap 

tahun. 

Adanya dokumen, data dan informasi 

yang sahih dan andal memuat: 

• Kebijakan tentang organisasi 

kemahasiswaan 

• Jumlah Organisasi 

kemahasiswaan 

• Struktur organisasi 

kemahasiswaan 
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• AD dan ART dari setiap 

organisasi kemahasiswaan  

• Program kerja dari masing-masing 

organisasi kemahasiswaan.  

Dalam penyelenggaraan program 

kerja organisasi kemahasiswaan 

sesuai dengan aturan dalam 

pengelolaan organisasi 

kemahasiswaan. 

STIKes IKIFA harus mempunyai 

program pengembangan softskill 

dan enterpreneurship, minimal 

sekali dalam setahun di semua 

program studi. 

Pada setiap program studi : 

• Ada pemetaan softskill bidang 

yang dikembangkan.  

• Adanya pedoman pengembangan 

softskill dan enterpreneurship. 

• Adanya dokumen berupa program 

pengembangan softskill dan 

entrepreneurship di setiap 

program studi 

• Ada laporan pelaksanaan kegiatan 

yang didokumentasikan dengan 

baik. 

STIKes IKIFA harus aktif 

mewujudkan kampus yang bebas 

dari narkoba di setiap tahun. 

Adanya dokumentasi, data dan 

informasi yang sahih memuat: 

• Kebijakan 

• Pedoman, dan  

• Program yang secara khusus yang 

menangani masalah pencegahan 

penyalahgunaan narkotika dan 

psikotropika di kalangan 

mahasiswa. 
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Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus memberikan 

layanan berupa penyaluran dan 

pencarian berbagai program 

beasiswa, yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri di setiap 

tahunnya, 

Adanya dokumentasi, data dan 

informasi yang sahih yang memuat: 

• Kebijakan. 

• Pedoman beasiswa.  

• Program pengembangan 

Kerjasama dengan pihak pemberi 

beasiswa nonkementerian. 

• Prosedur penyaluran beasiswa. 

• Dokumen yang memuat: Jenis 

beasiswa dan Jumlah mahasiswa 

penerima beasiswa. 

STIKes IKIFA harus menciptakan, 

memberi kesempatan, dan 

mendorong mahasiswa untuk 

menyalurkan minat, bakat, potensi, 

kreativitas, kemandirian, interaksi 

sosial melalui berbagai kegiatan 

yang terkoordinasi dalam Unit 

Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di 

setiap tahunnya. 

• Ada pemetaan bidang kegiatan 

berdasarkan minat, bakat, potensi, 

kreatifitas, kemandirian, dan 

interaksi sosial yang 

dikembangkan. 

• Ada pedoman kegiatan. 

• Ada dokumen berupa program 

kegiatan berdasarkan minat, bakat, 

potensi, kreatifitas, kemandirian, 

dan interaksi sosial yang mengacu 

pada ajang kompetisi dan  

perlombaan di tingkat nasional 

• Pelaksanaan kegiatan yang 

didokumentasikan dengan baik 

STIKes IKIFA harus menyediakan 

tenaga pembimbing, pembina, dan 

atau pendamping yang diperlukan 

untuk mendukung kegiatan Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) setiap 

tahun. 

Adanya dokumentasi, data dan 

informasi yang sahih yang memuat: 

• Kebijakan 

• Pedoman, dan  

• Program  
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• Prosedur tentang  pembinaan  dan  

pendampingan bagi UKM 

STIKes IKIFA harus melakukan 

survei kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan kegiatan 

kemahasiswaan, dan tindak 

lanjutnya 

• Ada bukti dokumen berisi 

instrumen dan tata cara 

pengukuran kepuasan mahasiswa 

terhadap layanan kemahasiswaan 

• Ada laporan tentang hasil survei 

kepuasan mahasiswa terhadap 

layanan kegiatan kemahasiswaan 

yang: (1) komprehensif; (2) 

dianalisis dengan metode yang 

tepat; (3) disimpulkan dengan 

baik; (4) digunakan untuk 

perbaikan sistem manajemen 

layanan kegiatan kemahasiswaan; 

(5) mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan. 

STIKes IKIFA harus memiliki 

program layanan  bimbingan karir 

dan informasi kerja bagi mahasiswa 

dan lulusan yang dilaksanakan 

secara konsisten. 

• Ada dokumen formal kebijakan 

dan program terjadwal tentang 

pemberian layanan bimbingan 

karir dan informasi kerja bagi 

mahasiswa serta lulusan, yang 

mencakup: penyebaran informasi 

kerja, penyelenggaraan bursa 

kerja secara berkala, perencanaan 

karir 

• Ada bukti pelaksanaan program 

layanan bimbingan karir dan 

informasi kerja bagi mahasiswa 

dan lulusan yang menghasilkan 

kemudahan bagi mahasiswa dan 

lulusan untuk: 
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(1) Memperoleh informasi yang 

komprehensif tentang pasar 

kerja, 

(2) Merencanakan karir yang 

realistik,  

(3) Mengajukan lamaran kerja 

dengan baik. 

STIKes IKIFA harus melakukan 

pelaporan kegiatan kemahasiswaan 

pada Sistem Informasi Manajemen 

Pemeringkatan Kemahasiswaan 

(SIMKATMAWA) secara berkala 

setiap tahunnya 

Adanya dokumentasi, data dan 

informasi yang sahih memuat: 

(1) Kebijakan terkait pengelolaan dan 

pengembangan kegiatan 

kemahasiswaan. 

(2) Kebijakan terkait pelaporan 

kegiatan kemahasiswaan pada 

Sistem Informasi Manajemen 

Pemeringkatan Kemahasiswaan 

(SIMKATMAWA) 

(3) Pembentukan lembaga / unit yang 

bertanggungjawab dalam 

pelaporan kegiatan 

kemahasiswaan. 

(4) Pengendalian dokumen kegiatan 

kemahasiswaan yang memuat 

seluruh aspek pada Sistem 

Informasi Manajemen 

Pemeringkatan Kemahasiswaan 

(SIMKATMAWA). 

(5) Pemantauan terkait pelaporan 

kegiatan kemahasiswaan pada 

Sistem Informasi Manajemen 

Pemeringkatan Kemahasiswaan 
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(SIMKATMAWA) secara 

berkala. 

 

c. Strategi Pemenuhan Standar 

1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan 

alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar 

Kemahasiswaan. 

2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai 

pengguna lulusan, khususnya pada sub standar kemahasiswaan. 

3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam 

pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa. 

4) Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka 

penyempurnaan Standar Kemahasiswaan. 

5) Menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem 

penjaringan alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau 

peningkatan mutu secara berkesinambungan. 
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.07/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR TATA PAMONG 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Penetapan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  Ir. Ayashofia Abdullah Ketua Yayasan 
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a. Rasional 

Standar tata pamong merupakan standar yang berkaitan dengan sistem nilai yang 

dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem 

pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang 

pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga 

tata pamong kegiatan di luar lingkungan akademik 

b. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

Standar Tata Pamong dan Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi 

STIKes IKIFA wajib memiliki tata 

pamong yang terkait dengan pelaku 

tata pamong (aktor) dan sistem 

ketata pamongan yang dapat 

menjamin terwujudnya: visi; 

terlaksananya misi; tercapainya 

tujuan; berhasilnya strategi yang 

digunakan; dijalankan dengan baik 

(kredibel, transparan, akuntabel, 

bertanggung jawab, dan adil) 

Ada dokumen, data dan informasi 

yang sahih dan andal memuat:  

(1) Kebijakan 

(2) Lembaga yang berperan, 

(3) Perangkat pendukung (struktur 

organisasi) 

(4) Peraturan/ketentuan 

(5) Standar Operasional Prosedur 

(6) Instrumen yang mengukur 

keberhasilan tata kelola,  

(7) Kode etik dalam 

penyelenggaraan bidang 

akademik dan nonakademik. 

 Ada bukti pengelolaan di bidang 

akademik dan nonakademik 

dilaksanakan secara kredibel, 

transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab, dan adil.    

(1) Kredibel:  

Ada bukti pelaksanaan 

pengelolaan di bidang akademik 

dan nonakademik sesuai dengan 

tata cara dan prosedur yang 
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Pernyataan Standar Indikator 

ditetapkan dan disepakati 

bersama (sesuai aturan dan SOP) 

(2) Akuntabel:  

Ada bukti  laporan tahunan; 

Laporan tahunan tersebut sebagai 

bukti pelaksanaan : 

(a) Pemenuhan visi dan misi  

(b) Pemenuhan Target Kinerja  

(c) Pemenuhan  Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi melalui 

penerapan SPMI.  

(3) Transparan:  

(a) Ada bukti ringkasan laporan 

tahunan diumumkan setiap 

tahun kepada masyarakat dan 

dapat diakses dengan mudah 

oleh pihak yang memerlukan.   

(b) Hasil pengukuran kinerja 

didiseminasikan kepada 

stakeholders setiap tahun dan 

dapat diakses dengan mudah 

oleh pihak yang 

membutuhan. 

(4) Bertanggung jawab:  

Ada bukti laporan pelaksanaan 

pengelolaan  (kinerja) di bidang 

akademik dan nonakademik 

dilakukan sesuai dengan 

wewenang dan deskripsi tugas 

untuk menjalankan misi yang 

telah ditetapkan.  
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Pernyataan Standar Indikator 

(5) Adil:   

Ada bukti terkait pelaksanaan 

pengelolaan di bidang akademik 

dan nonakademik sesuai dengan 

prinsip keadilan dalam 

penegakan disiplin dan etika.   

STIKes IKIFA wajib memiliki 

Organ dalam struktur organisasi 

Ada Dokumen Organisasi dan Tata 

Kelola STIKes IKIFA yang 

ditetapkan SK Yayasan Pendidikan 

IKIFA, di dalamnya memuat tentang  

struktur organisasi yang meliputi: 

(i) Pimpinan institusi  

(ii) Senat perguruan tinggi/senat 

akademik  

(iii) Satuan pengawasan  

(iv) Dewan pertimbangan  

(v) Pelaksana kegiatan akademik  

(vi) Pelaksana administrasi, 

pelayanan dan pendukung  

(vii) Pelaksana penjaminan mutu  

(viii) Unit perencana dan 

pengembangan tridharma 

dengan deskripsi tertulis 

tentang tugas, fungsi, 

wewenang,  tanggung jawab, 

yang jelas dan lengkap sesuai  

dengan kebutuhan 

penyelenggaraan. 

 Ada Statuta STIKes IKIFA yang 

disahkan dengan SK Yayasan 

Pendidikan IKIFA, di dalamnya 

memuat tentang:  
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Pernyataan Standar Indikator 

(1) Ketentuan umum;  

(2) Identitas;  

(3) Penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi;  

(4) Sistem pengelolaan;  

(5) Sistem penjaminan mutu 

internal;  

(6) Bentuk dan tata cara 

penetapanperaturan;   

(7) Pendanaan dan kekayaan;  

(8) Ketentuan peralihan; dan  

(9) Ketentuan penutup. 

STIKes IKIFA wajib memiliki 

analisis jabatan, deskripsi tugas, 

program peningkatan kompetensi 

manajerial yang menjamin 

terjadinya proses pengelolaan yang 

efektif dan efisien di setiap unit 

kerja. 

Ada dokumen yang berisi:  

(i) Rancangan dan analisis jabatan; 

(ii) Uraian tugas; 

(iii) Prosedur kerja;  

(iv) Program peningkatan 

kompetensi manajerial yang 

sistematis untuk pengelola unit 

kerja. 

STIKes IKIFA wajib menerapkan  

sistem audit internal yang efektif, 

dilengkapi dengan kriteria dan 

instrumen penilaian serta 

menggunakannya untuk mengukur 

kinerja setiap unit kerja, serta 

diseminasi hasilnya. 

• Ada Unit Penjaminan Mutu di 

STIKes IKIFA 

• Ada dokumen kriteria dan 

instrumen penilaian untuk 

mengukur kinerja 

• Ada dokumen yang memuat 

jadwal kegiatan audit internal, 

nama-nama auditor dan  auditee 

(unit kerja) setiap tahun. 

• Ada dokumen hasil temuan audit  

dan rencana tindakan koreksi 

ketidaksesuaian   yang 
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Pernyataan Standar Indikator 

ditandatangani oleh auditor dan 

unit kerja setiap tahun. 

• Ada laporan audit Internal 

pemenuhan asaran mutu setiap 

tahun. 

• Ada diseminasi hasil temuan 

audit setiap tahun. 

• Ada Tindak lanjut hasil audit 

untuk perbaikan. 

STIKes IKIFA wajib menerapkan  

sistem audit eksternal  

• Terdapat Laporan data  yang 

valid tentang penyelenggaraan 

Pendidikan tinggi yang efektif 

dilengkapi dengan kriteria dan 

instrumen penilaian serta 

menggunakannya untuk 

mengukur kinerja perguruan 

tinggi. tentang pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat ke Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi (PDDikti) 

pada semester ganjil, semester 

genap, dan/atau semester antara. 

• Ada bukti STIKes IKIFA, 

program studi diaudit oleh 

lembaga audit  eksternal kredibel 

(BAN PT/LAM) dan hasil 

auditnya digunakan serta 

didiseminasikan dengan baik. 

• Ada status akreditasi STIKes 

IKIFA dan program studi 
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Pernyataan Standar Indikator 

Standar Kepemimpinan 

STIKes IKIFA wajib memiliki 

pimpinan yang memenuhi 

karakteristik: kepemimpinan 

operasional, kepemimpinan 

organisasi, kepemimpinan publik 

• Ada SK Yayasan Pendidikan 

IKIFA dalam penunjukkan Ketua 

STIKes beserta jajarannya 

• Ketua STIKes IKIFA wajib 

dinilai mampu: 

(1) Memahami visi, misi dan 

renstra PT 

(2) Memahami penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan 

pengelolaan Pendidikan 

Tinggi sesuai Peraturan 

Pemerintah yang berlaku. 

(3) Memahami Organisasi Tata 

Kerja STIKes IKIFA yang 

sah.  

(4) Memahami Sistem 

Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI). 

(5) Menjadi anggota Asosiasi 

Profesi 

• Ada bukti yang sah  pimpinan 

menjalankan fungsinya: 

(1) Sesuai dengan SOP  

(2) Melibatkan organ struktur 

organisasi di lingkungan 

kerja. 

(3) Terlibat aktif dalam 

organisasi profesi.    
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Pernyataan Standar Indikator 

Standar Penjaminan Mutu 

STIKes IKIFA wajib menjalankan 

sistem penjaminan mutu dengan 

konsisten 

• Memiliki tim/unit penjaminan 

mutu internal 

• Memiliki Auditor Internal yang 

tersertifikasi 

• Ada Dokumen/ Buku Sistem 

Penjaminan Mutu  Internal yang 

sah berisi:       

(1) Buku Kebijakan SPMI  

(2) Buku Manual SPMI yang 

berisi manual untuk masing 

masing standar yang 

ditetapkan, meliputi:  

(a)Manual Penetapan Standar 

(b)Manual Pelaksanaan 

Standar 

(c)Manual Evaluasi  Standar 

(d)Manual Pengendalian 

Pelaksanaan Standar 

(e)Manual Peningkatan 

Standar             

(3) Ada Buku Standar SPMI yang 

berisi standar yang 

ditetapkan berdasarkan 

minimal SNDikti, dilengkapi 

dengan sasaran mutu dan 

tahapan target pencapaian 

ditingkat PT, program studi 

dan satuan unit kerja lainnya 

(4) Ada formulir SPMI. 

(5) Ada Instruksi Kerja. 
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• Pengembangan SPMI dibuktikan 

dengan dokumen: 

(1)Rencana Tindakan perbaikan 

(2)Peningkatan Standar 

STIKes IKIFA wajib 

mengimplementasikan penjaminan 

mutu. 

• Ada laporan yang diberikan 

kepada pimpinan tentang: 

(1)Hasil monitoring sasaran mutu 

(2)Hasil evaluasi pelaksanaan 

seluruh standar 

(3)Ada bukti rapat forum 

pimpinan/tinjauan 

manajemen 

(4)Ada dokumen/bukti 

monitoring dan evaluasi 

terhadap Tindakan korektif. 

(5)Ada bukti pemenuhan tiap 

standar 

STIKes IKIFA wajib memiliki 

kelengkapan dan aksesibilitas 

sistem basis data Institusi lengkap 

mencakup informasi tentang 9 

(Sembilan) kriteria akreditasi yang 

mendukung penyusunan evaluasi 

diri institusi dan program studi, dan 

dapat diakses dengan mudah serta 

konsisten keberadaannya setiap 

tahun. 

Ada basis data dengan teknologi 

informasi yang meliputi 9 kriteria 

BANPT/LAMPTKes (Visi, misi, 

tujuan, dan strategi; Tata pamong dan 

kerjasama; Mahasiswa; Sumber Daya 

Manusia; Keuangan, Sarana, dan 

Prasarana; Pendidikan; Penelitian; 

Pengabdian kepada Masyarakat; 

Luaran dan Capaian: hasil 

pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat)  

untuk   mendukung penyusunan 

borang akreditasi dan evaluasi 

program studi dapat diakses dengan 
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mudah serta konsisten keberadaannya 

setiap tahun. 

Program Studi wajib melaksanakan 

penjaringan umpan balik dan tindak 

lanjutnya secara berkala dan 

konsisten minimum sekali dalam 

tiga tahun. 

• Ada laporan umpan balik yang 

diperoleh dari empat sumber: 

dosen, mahasiswa, alumni, 

pengguna lulusan. 

• Ada bukti umpan balik dilakukan 

secara berkala dan konsisten 

minimum sekali dalam tiga tahun 

• Ada dokumen perbaikan 

kurikulum, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan peningkatan 

kegiatan program studi dari hasil 

umpan balik. 

Program studi melakukan upaya 

untuk menjamin keberlanjutan 

• Ada bukti upaya untuk 

peningkatan animo calon 

mahasiswa dilakukan dengan 

hasil yang baik. 

• Ada bukti upaya untuk 

peningkatan mutu manajemen 

dilakukan dengan hasil yang 

baik. 

• Ada bukti upaya untuk 

peningkatan mutu lulusan 

dilakukan dengan hasil yang 

baik. 

• Ada bukti upaya dan prestasi 

memperoleh dana dari sumber 

selain dari mahasiswa dilakukan 

dengan hasil yang  baik 
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c. Strategi Pemenuhan Standar 

1) Penyusunan visi,misi, tujuan dan strategi program studi dan tiap unit kerja 

diselaraskan dan mendukung tercapainya  visi, misi, tujuan dan strategi 

Perguruan Tinggi.   

2) Sasaran strategis STIKes IKIFA dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan 

non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi  

standar minimal:  SNPT, akreditasi BAN PT dan Program Studi untuk bidang 

akademik dan bidang non akademik.    

3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan sesuaikan dengan 

pemenuhan target sasaran mutu PT, Program studi dan unit kerja. 

4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, 

kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di PT, Program studi dan unit kerja 

dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.  

5) Proses pemilihan pimpinan PT, Program studi dan unit kerja dipastikan yang 

memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan 

organisasi dan kepemimpinan publik”. 

6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STIKes IKIFA dalam 

melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap 

pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja 

dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan 

kewenangannya.  

7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.      

8) Unit Pejaminan Mutu di tingkat PT, Program studi dan unit kerja melaksanakan 

SPMI. 

9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Lembaga 

akareditasi mandiri 
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.08/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR SISTEM INFORMASI 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  Gilang Al-Qarana,S.Kom. Ketua POSSI 
 

 

Penetapan  
apt Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 
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c. Rasional 

Standar yang mengatur layanan informasi yang digunakan untuk setiap kegiatan 

di STIKes IKIFA. 

d. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus memiliki 

kebijakan untuk perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, evaluasi 

dan tindaklanjut tentang sistem 

informasi yang digunakan di 

STIKes IKIFA. 

a. Memiliki pusat sistem informasi 

dengan tim penanggungjawab. 

b. Memiliki dokumen kebijakan 

tentang perencanaan pelaksanaan, 

monitoring, evaluasi dan 

tindaklanjut sistem IT terintegrasi 

yang didukung oleh pimpinan dan 

semua civitas akademika. 

STIKes IKIFA harus memiliki 

kapasitas jaringan internet yang 

mencukupi untuk memfasilitasi 

semua civitas akademika di STIKes 

IKIFA 

a. Memiliki jaringan internet yang 

luas, cepat, stabil dan mudah 

diakses oleh civitas akademika  di 

lingkungan STIKes IKIFA. 

b. Semua civitas akademika 

memiliki akun yang dapat 

mengakses layanan internet 

STIKes IKIFA. 

STIKes IKIFA harus memiliki 

informasi tentang Aktivitas 

pelaksanaan tridharma Perguruan 

tinggi yang dilakukan oleh civitas 

akademikanya yang dapat diakses 

secara Wide Area Network dengan 

cepat 

a. Memiliki website STIKes IKIFA 

yang berisi informasi tentang 

aktivitas pelaksanaan tridharma 

yang dimutakhirkan. 

b. Web yang disediakan dapat 

dengan mudah ditelusuri direktori 

maupun subdirektorinya. 

c. Web yang disediakan memiliki 

disain yang menarik dan 

mengandung nilai edukasi 

STIKes IKIFA harus memiliki 

layanan informasi yang mencakup: 

a. Memiliki website yang 

disediakan dapat dengan mudah 
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i. Layanan pelaksanaan proses 

input proses bagi mahasiswa, 

dosen, dan tenaga 

kependidikan 

ii. Layanan informasi 

pembimbing akademik 

iii. Layanan informasi 

perkuliahan 

iv. Layanan informasi hasil studi 

v. Layanan informasi 

pengelolaan SDM 

vi. Layanan informasi keuangan 

vii. Layanan informasi koleksi 

pustaka 

viii. Layanan alumni 

ditelusuri direktori maupun 

subdirektorinya yang dapat 

diakses dengan Wide Access 

Network (WAN). 

b. Web yang disediakan memiliki 

disain yang menarik dan 

mengandung nilai edukasi. 

STIKes IKIFA harus menyediakan 

layanan software pembelajaran, dan 

software umum yang berlisensi 

dengan jumlah yang memadai sesuai 

karakteristik bidang ilmu. 

a. Memiliki kebijakan penggunaan 

software berlisensi. 

b. Memiliki software pembelajaran 

berlisensi dengan jumlah yang 

memadai sesuai karakteristik 

bidang ilmu 

c. Memiliki software pembelajaran 

berlisensi dengan jumlah yang 

memadai sesuai karakteristik 

bidang ilmu yang dapat diakses 

oleh setiap prodi yang berkaitan 

dan mutakhir. 

 

c. Strategi Pemenuhan Standar 

1) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan 

dengan kualitas yang handal dan teruji. 

2) Pengembangan sistem informasi terintegrasi secara bertahap dan terukur. 
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3) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi terintegrasi. 

4) Uji coba pengembangan sistem informasi secara bertahap. 

5) Monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi di STIKes IKIFA. 

6) Tindak lanjut hasil monev pengembangan sistem informasi di STIKes IKIFA. 

7) Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap 

sebelumnya. 
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.09/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR KESEJAHTERAAN 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  
apt.,M.Fathan,N.U. 

S.Si.,M.Farm. 

Wakil Ketua II 

Bidang Administrasi 

dan Keuangan 

 

 

Penetapan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 
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a. Rasional 

Standar yang mengatur pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan 

gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pension dan asuransi yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. 

b. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA wajib memberikan 

pelayanan dalam meningkatkan 

kesejahteraan dosen dan tenaga 

kependidikan 

a. Ada kebijakan gaji, honor, 

remunerasi, bonus, pesangon, 

insentif, pensiun dan asuransi 

yang disosialisasikan dengan 

baik. 

b. Terwujudnya remunerasi, bonus, 

pesangon, insentif, pensiun dan 

asuransi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup 

minimal. 

STIKes IKIFA wajib menyediakan 

dana bantuan keikutsertaan dosen 

dan tenaga kependidikan dalam 

kegiatan seminar ilmiah / lokakarya 

/ penataran/ workshop / pagelaran 

/pameran / peragaan setiap semester 

minimal satu kali. 

a. Ada sosialisasi RKAT untuk 

kegiatan keikutsertaan dosen dan 

tenaga kependidikan dalam 

kegiatan seminar ilmiah / 

lokakarya / penataran/ workshop / 

pagelaran /pameran / peragaan 

b. Ada bukti bantuan dana 

c. Ada bukti sertifikat kegiatan 

seminar ilmiah / lokakarya / 

penataran/ workshop / pagelaran 

/pameran / peragaan 

 

 

STIKes IKIFA wajib memberikan 

kesempatan kepada dosen dan 

tenaga kependidikan untuk 

melanjutkan pendidikan sampai 

jenjang S3. 

a. Ada kebijakan terkait pemberian 

kesempatan kepada dosen dan 

tenaga kependidikan untuk 

melanjutkan pendidikan sampai 

jenjang S3. 
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Pernyataan Standar Indikator 

b. Ada bukti surat izin kepada dosen 

dan tenaga kependidikan untuk 

melanjutkan pendidikan sampai 

jenjang S3. 

STIKes IKIFA wajib menyediakan 

layanan kesehatan bagi dosen dan 

tenaga kependidikan dengan 

mengikutsertakan pada asuransi 

BPJS 

Ada bukti keanggotaan dan bukti 

pembayaran asuransi BPJS dosen 

dan tenaga kependidikan, 

 

c. Strategi Pemenuhan Standar 

1) Pimpinan STIKes IKIFA bersama dengan pimpinan Yayasan Pendidikan IKIFA 

menyusun perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan. 

2) Pimpinan STIKes IKIFA bersama dengan pimpinan Yayasan Pendidikan IKIFA 

menyusun perencanaan pembiayaan untuk dana bantuan kegiatan seminar 

ilmiah / lokakarya / penataran/ workshop / pagelaran /pameran / peragaan. 

3) Pimpinan STIKes IKIFA bersama dengan pimpinan Yayasan Pendidikan IKIFA 

menyusun perencanaan pembiayaan untuk layanan kesehatan. 
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.10/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  
apt.,M.Fathan,N.U. 

S.Si.,M.Farm. 

Wakil Ketua II 

Bidang Administrasi 

dan Keuangan 

 

Penetapan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 
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a. Rasional 

Standar yang dibuat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIKes IKIFA 

dibutuhkan dosen/tenaga pendididk yang bermutu dan profesional. 

b. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus memiliki 

sistem pengelolaan sumber daya 

manusia yang lengkap, transparan 

dan akuntabel 

Tersedia dokumen formal 

pengelolaan SDM yang mencakup: 

(1) Perencanaan,  rekrutmen, seleksi, 

dan pemberhentian 

dosen/pegawai  

(2) Orientasi dan penempatan 

dosen/pegawai,  

(3) Pengembangan karir 

dosen/pegawai, 

(4) Remunerasi, penghargaan, dan 

sanksi dosen/pegawai. 

STIKes IKIFA harus melakukan 

perekrutan dosen dan tenaga 

kependidikan berdasarkan 

kebutuhan program studi yang 

diuraikan dalam rencana 

pengembangan SDM. 

• Tersedia data jumlah dosen tetap, 

dosen tidak tetap dan tenaga 

kependidikan pada tiap program 

studi. 

• Tersedia dokumen/data hasil 

analisis kebutuhan dosen dan 

tenaga kependidikan dari tiap 

program studi 

• Tersedia pedoman tentang sistem 

dan mekanisme pengusulan calon 

dosen dan tenaga kependidikan 

yang diimplementasikan secara 

konsisten. 

• Tersedia pedoman tentang sistem 

seleksi, penempatan, retensi,dan 

pemberhentian dosen dan  tenaga 
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Pernyataan Standar Indikator 

kependidikanyang dterapkan 

secara konsisten 

STIKes IKIFA harus melaksanakan 

monitoring dan evaluasi (monev) 

kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan disertai dengan 

tindaklanjut untuk perbaikan 

kinerja. 

• Tersedia dokumen formal tentang 

sistem monev kinerja dosen dan 

tenaga kependidikan. 

• Tersedia dokumen tugas pokok 

dan fungsi dosen dan tenaga 

kependidikan. 

• Tersedia laporan hasil monev 

kinerja dosen dan tenaga 

kependidikan. 

STIKes IKIFA harus melaksanaan 

survei kepuasan dosen dan tenaga 

kependidikan terhadap sistem 

pengelolaan sumber daya manusia.   

• Ada intrumen yang digunakan 

untuk mengukur kepuasan dosen 

dan tenaga kependidikan terhadap 

sistem pengelolaan sumber daya 

manusia 

• Ada hasil survei kepuasan dosen 

dan tenaga kependidikan terhadap 

sistem pengelolaan sumber daya 

manusia yang jelas, komprehensif 

dan dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. 

• Ada bukti pemanfaatan hasil 

survei kepuasan dosen dan tenaga 

kependidikan terhadap sistem 

pengelolaan sumber daya manusia 

dalam upaya perbaikan yang 

berkelanjutan. 

 

c. Strategi Pemenuhan Standar 

1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program 

beasiswa dalam dan luar perguruan tinggi. 
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2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen. 

3) Menyelenggarakan pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas, bagi 

dosen dan tenaga kependidikan secara periodik. 

4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan 

tenaga kependidikan. 
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.11/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, 

DAN LINGKUNGAN (K3L) 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  
apt.,M.Fathan,N.U. 

S.Si.,M.Farm. 

Wakil Ketua II 

Bidang Administrasi 

dan Keuangan 

 

Penetapan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 
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a. Rasional 

Standar K3L merupakan standar yang ditujukan sebagai upaya perlindungan agar 

tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan 

selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman 

dan efisien di lingkungan STIKes IKIFA. 

b. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA harus memiliki 

UPT K3L untuk mengelola kondisi 

K3L di STIKes IKIFA secara 

terintegrasi dan konsisten. 

a. Ada UPT K3L sesuai dengan PP 

No.50 Tahun 2012 dan 

Per.Menaker No.04/1995 

(Tentang kelembagaan K3/PJK3) 

b. Ada SDM yang 

bertanggungjawab pada 

pengelolaan K3L 

STIKes IKIFA harus memiliki 

MoU dengan Kemnaker dalam 

rangka implementasi dan sertifikasi 

kegiatan K3L di STIKes IKIFA 

a. Ada MoU dengan Kemnaker 

tentang K3L 

b. Ada bukti monitoring dan  

evaluasi pelaksanaan MoU dan  

ditindaklanjuti secara periodik 

dan dikembangkan. 

c. Ada SOP Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

 

c. Strategi Pemenuhan Standar 

1) Komitmen manajemen 

2) Menentukan ruang lingkup 

3) Menetapkan cara penerapan 

4) Membentuk kelompok penerapan 

5) Menetapkan sumber daya yang diperlukan 
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STIKES IKIFA 
Nomor dokumen : SM.12/ST.I/2020 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

  

STANDAR MUTU 

 

 
 

 

STANDAR PENINGKATAN MUTU 

BERKELANJUTAN 

STIKES IKIFA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses 
Penanggung Jawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

Perumusan  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Penetapan  
apt.Indri Astuti H,S.Si., 

M. Farm. 
Ketua STIKes 

 

 

Pengendalian  Alifa Sabrina,S.Pd.,M.Pd Ka. UPMI 
 

 

Pengesahan  
apt.,Leonov Rianto, 

S.Si.,M.Farm. 
Ketua Senat 
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a. Rasional 

Standar yang mengatur kegiatan yang sering disebut kaizen atau continuous 

quality improvement, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar telah melalui 

keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pengendalian.  

b. Pernyataan Standar 

Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA wajib melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan semua 

standar SPMI setiap  tahun. 

• Ada dokumen/bukti hasil 

pencapaian seluruh standar 

SPMI yang diarsipkan dengan 

baik. 

• Ada dokumen/ bukti hasil 

evaluasi pelaksanaan seluruh 

standar (alasan / penyebab 

terjadinya penyimpangan dari isi 

standar SPMI, atau apabila isi 

Standar SPMI gagal dicapai), 

yang diarsipkan dengan baik. 

• Ada dokumen laporan kepada  

pimpinan tentang evaluasi 

pelaksanaan seluruh standar 

SPMI. 

STIKes IKIFA wajib melakukan 

Tindakan korektif terhadap setiap 

penyimpangan 

/kegagalanketercapaian isi standar, 

dan memantau secara terus menerus 

efek dari tindakan korektif tersebut. 

• Ada dokumen/bukti rapat atau 

forum diskusi pimpinan untuk  

mendiskusikan hasil laporan  

pelaksanaan seluruh standar 

SPMI.  

• Ada dokumen / bukti hasil 

monitoring dan evaluasi 

terhadap Tindakan korektif  

• Ada dokumen/bukti efek 

Tindakan korektif terhadap 

pemenuhan standar. 
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Pernyataan Standar Indikator 

STIKes IKIFA wajib melakukan 

forum diskusi dengan mengundang 

pejabat struktural yang terkait, dosen 

dan stakeholder tingkat nasional 

untuk revisi isi standar 

• Ada dokumen/bukti rapat 

diskusi pimpinan untuk 

mendiskusikan revisi isi standar 

SPMI. 

• Ada laporan hasil diskusi. 

STIKes IKIFA secara berkala wajib 

melakukan penetapan standar yang 

lebih tinggi dari sebelumnya dengan 

mengacu standar nasional 

Ada dokumen/bukti penetapan 

standar baru yang lebih tinggi dari 

sebelumnya.   

 

 

c. Strategi Pemenuhan Standar 

1) Melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan standar secara 

konsisten secara konsisten 

2) Laporan kepada pimpinan tentang evaluasi pelaksanaan seluruh standar SPMI 

3) FGD dengan pihak eksternal. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dokumen standar SPMI yang telah disusun ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh 

sivitas akademik yang terdapat dilingkungan STIKes IKIFA dalam melaksanakan kegiatan 

akademik maupun non-akademik. Diharapkan semua sivitas akademik STIKes IKIFA dapat 

mencapai standar yang telah ditentukan untuk meningkatkan mutu STIKes IKIFA. 

 

 

Mengetahui,      Jakarta, 5 Agustus 2020 

Ketua STIKES IKIFA     Ka. Unit Penjamin Mutu Internal 

 

 

 

 

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

 


