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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, oleh karena berkat rahmat dan 

hidayahNya sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) STIKes IKIFA dapat terselesaikan 

dengan baik. 

Dalam rangka menciptakan perguruan tinggi yang bermutu maka Undang – undang No. 

12 Tahun 2012 telah mengamanatkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan sistem 

penjaminan mutu. SOP merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SOP 

merupakan dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara 

melakukan pekerjaan, tempat pelaksanaan dan pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok 

setiap unit kerja sebagai upaya meningkatkan kinerja setiap unit. SOP yang dikelola dengan 

baik akan membantu pencapaian Standar Nasional Pendidikan  secara tepat sasaran. 

Pembuatan SOP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritikan dan sumbang 

saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan SOP kedepannya. Kami mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan SOP dan diharapkan SOP dapat 

bermanfaat serta dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok bagi setiap unit 

kerja di STIKes IKIFA. 

 

 

Jakarta, 03 Agustus 2020 

Ka. Unit Penjamin Mutu Internal 

  

    

   

 

Alifa Sabrina,S.Pd.,M,Pd.  
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.01/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

REGISTRASI MAHASISWA 

 

A. Tujuan 

Agar pelaksanaan kegiatan registrasi mahasiswa berjalan dengan baik, proses maupun 

produknya efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memenuhi persyaratan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan registrasi mahasiswa di lingkungan 

STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Registrasi Mahasiswa adalah pendaftaran mahasiswa pada awal semester untuk 

mengikuti semester berikutnya baik secara administrasi dan akademik. 

2. LRS (Lembar Rencana Studi) adalah lembar yang berisi daftar mata kuliah yang akan 

diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester dengan persetujuan Pembimbing Akademik 

(PA). 

3. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti 

oleh mahasiswa dalam satu semester dan sudah disetujui oleh Pembimbing Akademik 

(PA). 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pelaksanaan pengisian KRS dilaksanakan paling lambat 2 minggu sebelum awal 

perkuliahan dimulai. 

2. Penyerahan jadwal kegiatan perkuliahan diserahkan oleh Tim Prodi ke POSSI paling 

lambat 3 hari sebelum pengisian KRS dimulai. 

3. Jumlah SKS yang ditempuh dalam 1 semester maksimal 24 sks termasuk sks yang 

mengulang 

4. Surat edaran terkait pengisian KRS disampaikan kepada mahasiswa paling lambat 3 hari 

sebelum pengisian KRS. 

5. Batas waktu pengisian KRS 6 hari. 

6. Perpanjangan waktu pencetakkan KRS maksimal 4 hari sebelum perkuliahan dimulai. 

7. Batas waktu penutupan akses KRS ditentukan berdasarkan koordinasi POSSI dengan 

masing-masing Prodi paling lambat 2 hari sebelum KRS ditutup. 

8. Laporan keaktifan mahasiswa dapat dipantau oleh Ka. Prodi melalui SIA IKIFA. (BAA 

Rektorat sudah ada akses juga untuk memantau). 

9.  Pengisian KRS dapat dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi 

keuangan sesuai dengan ketentuan. 
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10. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan cetak KRS maka dinyatakan tidak aktif pada 

semester berlangsung. 

11. Bagi mahasiswa yang tidak aktif dalam 2 semester berturut-turut dinyatakan 

mengundurkan diri. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun kalender 

akademik. 

b. Wakil Ketua I menetapkan waktu pengisian KRS dan mengeluarkan surat edaran 

terkait pengisian KRS. 

c. BAU mengumumkan surat edaran kepada mahasiswa dan dosen pembimbing 

akademik terkait pengisian KRS. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa melakukan pengisian KRS melalui SIA IKIFA sesuai ketentuan yang ada 

pada SIA IKIFA: 

1) Mahasiswa membuka website sia.ikifa.ac.id; 

2) Mahasiswa mengisi username*(sama dengan NIM) dan password untuk login; 

3) Mahasiswa membuka menu lihat KRS; 

4) Mahasiswa mengklik tombol cetak KRS; 

5) Mahasiswa mencetak LRS dan KRS; 

6) LRS dan KRS yang sudah ditandatangani diserahkan ke BAU untuk distempel; 

7) Mahasiswa menyerahkan LRS yang sudah distempel kepada Dosen PA. 

b. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk memastikan 

pengisian KRS dilakukan oleh Mahasiswa sampai batas waktu yang ditentukan. 

c. Dosen Pembimbing Akademik memonitoring pengisian KRS yang dilakukan oleh 

mahasiswa melalui SIA IKIFA. 

d. BAA memonitoring pengisian KRS yang sudah diisi oleh mahasiswa dan memberikan 

laporan kepada Ka.Prodi terkait keaktifan mahasiswa (jumlah mahasiswa aktif, cuti, 

mengundurkan diri, non aktif) 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka.Prodi mengevaluasi laporan BAA dan Dosen Pembimbing Akademik (informasi 

disampaikan kepada Ka. Prodi H+1 setelah pengisian KRS ditutup), terkait keaktifan 

mahasiswa. 

b. Ka.Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II untuk membuat 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari evaluasi kegiatan registrasi. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Ka.Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pembimbung Akademik terkait mahasiswa yang 

belum melakukan pencetakkan KRS. 
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5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Waket II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan keaktifan mahasiswa, sebagai 

upaya meminimalisir penurunan jumlah mahasiswa aktif pada program studi tersebut. 

  

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. BAU 

6. BAA 

7. POSSI  

8. Dosen Pembimbing Akademik 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

Mengacu pada Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA. 
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I. Bagan Alir 

 

Kegiatan Perencanaan/ 

Penetapan 

Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Perbaikkan/ 

Peningkatan 

Ket. 

Menyusun dan 

Menetapkan 

     Kalender 

Akademik & 

Jadwal 

pengisian KRS 

Menginformasi-

kan kepada 

Dosen dan 

Mahasiswa  

     Surat Edaran 

pengisian KRS 

Pencetakkan 

LRS dan KRS 

dan Meminta 

stempel pada 

BAU 

     LRS dan KRS 

yang sudah 

ditandatangani 

dan distempel 

Memonitoring 

Pengisian KRS 

     Status keaktifan 

mahasiswa 

melalui SIA 

IKIFA 

Menyusun 

Laporan 

     Laporan Jumlah 

Mahasiswa 

Aktif, Cuti, 

Mengundurkan 

diri, dll. 

Mengevaluasi 

Laporan BAA 

& Menyusun 

RTL 

     Laporan Monev 

dan RTL 

Memberikan 

teguran lisan 

kepada 

mahasiswa 

      

Menindaklanjuti 

dan menyusun 

Tindakan 

korektif. 

     Berita Acara 

Rapat dan SK 

Mahasiswa yang  

mengundurkan 

diri/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAU 

Mahasiswa 

Ka. Prodi & 

Dosen PA 

BAA 

Ka. Prodi, 

Waket I & II 

Ketua, Waket 

I, II & Senat 

Akademik 

Waket1 

& 

Kaprodi 

Ka. Prodi & 

Dosen PA 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.02/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PELAYANAN CUTI AKADEMIK 

 

A. Tujuan 

1. Memberikan panduan pelayanan cuti akademik bagi mahasiswa di STIKes IKIFA. 

2. Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan cuti akademik bagi mahasiswa berjalan dengan 

efektif dan efisien baik proses maupun produknya yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku serta memenuhi persyaratan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan dalam pelayanan cuti akademik bagi mahasiswa di STIKes 

IKIFA. 

 

C. Definisi 

Cuti Akademik adalah tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu, dalam 

jangka waktu tertentu sesuai dengan ijin yang diberikan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pengajuan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum 

pengisian KRS. 

2. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik apabila telah melunasi : 

a. Biaya administrasi cuti akademik. 

b. Administrasi keuangan pada semester sebelumnya. 

3. Cuti akademik dapat diajukan oleh mahasiswa dengan ketentuan : 

a. Permohonan ijin cuti hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah mengikuti 

kuliah paling sedikit atau minimal 2 (dua) semester. 

b. Lama cuti akademik maksimal 2 (dua) semester dan tidak beruntun dalam 1 (satu) 

tahun akademik. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka.Prodi dan Sek.Prodi menentukan kalender 

akademik. 

b. Wakil Ketua I mengesahkan surat edaran terkait ketentuan cuti akademik yang 

tercantum pada surat kegiatan awal semester. 

c. BAU mengumumkan surat kegiatan awal semester kepada mahasiswa. 

 



 
 

 

6 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik melalui BAU dengan mekanisme 

sebagai berikut : 

1) Mahasiswa mengajukan formulir cuti akademik ke BAU; 

2) BAU berkoordinasi dengan BAA untuk memperoleh verifikasi terkait Riwayat 

studi mahasiswa; 

3) BAU menginformasikan kepada Dosen Pembimbing Akademik terkait pengajuan 

Cuti Akademik; 

4) Informasi persetujuan cuti akademik diterima mahasiswa paling lambat 3 (tiga) 

hari sejak permohonan cuti akademik; 

5) Mahasiswa melakukan pembayaran biaya administrasi cuti akademik dan melunasi 

administrasi keuangan pada semester sebelumnya; 

6) BAU menandatangani formulir cuti akademik. 

b. BAU mendistribusikan salinan formulir cuti akademik kepada :  

1) Ka.Prodi 

2) Dosen Pembimbing Akademik 

3) BAK 

4) BAA 

5) POSSI 

c. POSSI melakukan perubahan pada status mahasiswa dari aktif menjadi cuti. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mengevaluasi proses 

cuti akademik mahasiswa. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ka.Prodi mensosialisasikan persyaratan cuti akademik melalui website sia.ikifa.ac.id 

dan surat kegiatan awal semester. 

b. Dosen Pembimbing Akademik memberikan arahan dan mengingatkan terkait batas 

waktu cuti akademik.  

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes IKIFA dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses cuti akademik 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. BAK 

6. BAU 

7. BAA 

8. POSSI 

 

G. Lampiran 

- 
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H. Referensi 

Mengacu pada Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 

 

I. Bagan Alir 

Kegiatan Perencanaan/ 

Penetapan 

Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Perbaikkan/ 

Peningkatan 

Ket. 

Menyusun dan 

Menetapkan 

     Kalender 

Akademik & Surat 

kegiatan awal 

semester 

Menginformasi-

kan kepada 

Dosen dan 

Mahasiswa  

     Surat Edaran 

kegiatan awal 

semester 

Mengajukan 

permohonan 

cuti akademik 

     Formulir cuti 

akademik 

Memverifikasi 

riwayat studi 

mahasiswa dan 

menginformasi-

kan pengajuan 

cuti kepada 

Dosen PA 

     Melakukan 

pengecekan 

melalui SIA IKIFA 

Menyelesaikan 

biaya 

administrasi cuti 

akademik 

     Bukti pembayaran 

cuti akademik 

Menandatangani 

form cuti 

akademik dan 

mendistribusi= 

kan Salinan 

form cuti 

akademik 

     Formulir cuti 

akademik yang 

telah 

ditandatangani dan 

salinannya 

Melakukan 

perubahan pada 

status 

mahasiswa dari 

aktif menjadi 

cuti 

     Perubahan status 

mahasiswa pada 

SIA IKIFA dan 

diketahui oleh Ka. 

Prodi, Dosen PA, 

BAA, BAK. 

Mengevaluasi 

proses cuti 

akademik 

     Laporan Monev 

dan RTL 

Memberikan 

arahan terkait 

pelaksanaan cuti 

dan batas waktu 

cuti 

      

Menindaklanjuti 

dan menyusun 

Tindakan 

korektif. 

     Berita Acara Rapat  

 

BAU 

Mahasiswa 

Mahasiswa 

BAU 

Waket1 

& 

Ka.Prodi 

POSSI 

Ka. Prodi & 

Dosen PA 

Ketua, Waket 

I, II & Senat 

Akademik 

BAA & 

BAU 

Ka. Prodi, 

Waket I & II 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.03/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PINDAH STATUS KELAS 

 

A. Tujuan 

1. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam melaksanakan proses perkuliahan. 

2. Memberikan kemudahan bagi BAU, BAK dan POSSI untuk mendata jumlah mahasiswa 

berdasarkan status kelas. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup memberikan kemudahan bagi dosen dan 

mahasiswa dalam melaksanakan proses perkuliahan di lingkungan STIKes IKIFA 

 

C. Definisi 

Pindah status kelas adalah perubahan status kelas mahasiswa berdasarkan perubahan yang 

diajukan oleh mahasiswa. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pelaksanaan pindah status kelas paling lambat diajukan oleh mahasiswa 3 hari sebelum 

pengisian KRS. 

2. Pindah kelas hanya dapat dilakukan dari Reguler 1 ke Reguler 2 dan tidak berlaku 

sebaliknya. 

3. Perpindahan status kelas dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan semester 1. 

4. Mahasiswa tidak diperbolehkan pindah status kelas pada saat semester berlangsung. 

5. Mahasiswa dapat melakukan pindah status kelas setelah melunasi seluruh administrasi 

keuangan di status kelas sebelumnya. 

6. BAU melaporkan rekapan mahasiswa yang mengajukan pindah status kelas kepada 

POSSI paling lambat 2 hari sebelum pengisian KRS 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka.Prodi dan Sek.Prodi menentukan kalender 

akademik. 

b. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka.Prodi dan Sek.Prodi  untuk 

menginformasikan ketentuan pindah status kelas kepada mahasiswa melalui surat 

kegiatan awal semester. 

 

 

 



 
 

 

9 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa mengajukan permohonan perpindahan status kelas melalui BAU dengan 

mekanisme sebagai berikut : 

1) Mahasiswa mengisi formulir pindah status kelas; 

2) Mahasiswa menyerahkan formulir pindah status kelas kepada BAU; 

3) Mahasiswa melunasi administrasi keuangan; 

4) BAU menandatangani formulir pindah status kelas. 

b. BAU mendistribusikan salinan formulir pindah status kelas kepada : 

1) Ka.Prodi 

2) Dosen Pembimbing Akademik 

3) BAK 

4) POSSI 

c. POSSI melakukan perubahan status kelas mahasiswa pada SIA IKIFA. 

d. BAK mencatat perubahan biaya perkuliahan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka.Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mengevaluasi proses 

pindah status kelas mahasiswa. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. POSSI menerima daftar nama mahasiswa yang mengajukan pindah status kelas untuk 

selanjutnya dilakukan perubahan status kelas mahasiswa. 

b. BAK menerima daftar nama mahasiswa yang mengajukan pindah status kelas untuk 

selanjutnya dilakukan perubahan biaya perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Ka.Prodi memastikan perubahan status kelas mahasiswa. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat laporan/keputusan untuk menindaklanjuti proses pindah status 

kelas. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan  

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. BAK 

6. BAU 

7. POSSI 

 

G. Lampiran 

- 
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H. Referensi 

-  

 

I. Bagan Alir 

Kegiatan Perencanaan/ 

Penetapan 

Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Perbaikkan/ 

Peningkatan 

Ket. 

Menyusun dan 

Menetapkan 

     Kalender 

Akademik, 

ketentuan 

pindah status 

kelas, dan Surat 

kegiatan awal 

semester 

Mengajukan 

permohonan 

perpindahan 

status kelas dan 

melunasi 

administrasi 

keuangan 

     
Formulir pindah 

status kelas 

dan Bukti 

pembayaran 

administrasi 

keuangan  

Menandatangani 

formulir pindah 

status kelas 

     Formulir pindah 

status kelas 

yang telah 

ditandatangani 

dan salinannya 

ditembuskan ke 

Ka. Prodi,PA, 

BAK & POSSI 

Pelakukan 

perubahan status 

kelas mahasiswa  

     Perubahan 

status kelas 

mahasiswa pada 

SIA IKIFA 

Mencatat 

perubahan biaya 

perkuliahan 

mahasiswa 

     Bukti perubahan 

biaya perubahan 

pada kartu 

pembayaran 

mahasiswa 

Mengevaluasi 

proses pindah 

status kelas 

mahasiswa 

     

Laporan Monev 

dan RTL 

Menerima daftar 

nama 

mahasiswa yang 

mengajukan 

pindah status 

kelas 

     • Perubahan 

status kelas 

mahasiswa 

pada SIA 

IKIFA 

• Perubahan 

biaya 

perkuliahan 

Memastikan 

perubahan status 

kelas mahasiswa 

     Perubahan 

status kelas 

mahasiswa pada 

SIA IKIFA 

 

Menindaklanjuti 

dan menyusun 

Tindakan 

korektif. 

     

Berita acara 

rapat 

Waket1 & 

Ka.Prodi 

Mahasiswa 

BAU 

POSSI 

BAK 

Ka. Prodi, 

Waket I & II 

POSSI  
& 

BAK 

Ka. Prodi 

Ketua, 

Waket I, II 

& Senat 

Akademik 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.04/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PRESENSI ONLINE (e-presensi) 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan di STIKes IKIFA agar tercapai tujuan 

instruksional umum yang telah ditetapkan pada setiap mata kuliah. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku pada seluruh mata kuliah Program Studi yang diasuh secara internal di 

STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Perkuliahan merupakan kegiatan tatap muka terjadwal antara dosen dengan mahasiswa 

yang dilakukan selama 50 menit per sks. 

2. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan 

besarnya beban penyelenggaraan pendidikan dan beban studi mahasiswa dalam satu 

semester, sekaligus sebagai pembombot tingkat keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan 

akademik selama satu semester. 

3. Presensi adalah daftar kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan 

pada setiap mata kuliah. 

 

D. Syarat dan Ketentuan  

1. Mahasiswa wajib melakukan pengisian KRS. 

2. Mahasiswa yang dapat melakukan e-presensi merupakan mahasiswa yang berstatus aktif. 

3. Mahasiswa kelas Reguler 2 dapat melakukan perpindahan waktu perkuliahan melalui 

akun SIA IKIFA. 

4. Presensi perkuliahan dalam satu semester sebanyak 16 minggu termasuk Ujian Tengah 

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 

5. Perbaikan presensi dapat dilakukan paling lambat pada hari sabtu disetiap minggunya. 

6. Bila presensi mahasiswa kurang dari 80% saat akhir pembelajaran, mahasiswa maka 

tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka.Prodi dan Sek.Prodi Menyusun kalender 

akademik. 

b. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka.Prodi dan Sek.Prodi  untuk 

menginformasikan ketentuan e-presensi dan batas minimal presensi mahasiswa dalam 
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perkuliahan minimal 80% kepada mahasiswa, melalui surat kegiatan awal semester 

dan surat edaran terkait batas minimal presensi pada pertengahan semester. 

c. BAU mengumumkan jadwal perkuliahan kepada Dosen, Mahasiswa, dan POSSI. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa merencanakan jadwal perkuliahan yang akan diikuti untuk satu minggu 

kedepan. 

b. Mahasiswa kelas reguler 2 dapat mengganti pilihan kelas paling lambat 30 menit 

sebelum perkuliahan dimulai untuk perkuliahan offline. 

c. Selama perkuliahan  daring / e-learning, mahasiswa kelas regular 2 tidak dapat 

mengganti pilihan kelas. 

d. E-presensi dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui SIA IKIFA. (mungkin 

maksudnya dosen yang melakukan absensi di SIA IKIFA) 

e. Dosen menginformasikan presensinya kepada BAU dan mengisi Berita Acara 

Perkuliahan (BAP). 

f. Selama perkuliahan daring/e-learning berdasarkan SIA IKIFA/ rekaman pembelajaran 

virtual. 

g. Dosen yang berhalangan hadir, wajib memberikan materi atau tugas kepada 

mahasiswa melalui BAU atau melalui daring/e-learning. 

h. BAU membukakan akses e-presensi atau menginformasikan materi/tugas yang 

diberikan dosen apabila dosen berhalangan hadir. 

i. Dosen memastikan presensi mahasiswa melalui e-presensi pada perkuliahan offline 

paling lambat 15 menit sebelum perkuliahan berakhir melalui SIA IKIFA sesuai 

panduan e-presensi  Dosen. 

j. POSSI merekap presensi mahasiswa melalui e-learning pada perkuliahan 

daring/elearning. 

k. Jika server down, e-presensi beralih ke presensi manual menggunakan formulir 

presensi dan akan diinput oleh POSSI kedalam sistem. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka.Prodi mengevaluasi laporan BAU terkait presensi dosen. 

b. Ka.Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing Akademik untuk mengevaluasi 

presensi mahasiswa berdasarkan laporan BAA sebelum Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS). 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan II untuk memberikan teguran 

lisan/surat teguran terkait dengan presensi dosen dalam perkuliahan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing Akademik terkait presensi 

mahasiswa dalam perkuliahan. 
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5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I, II dan POSSI berkoordinasi dengan Ketua STIKes IKIFA dan senat 

akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan presensi dosen dan 

mahasiswa dan pemeliharaan sistem. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. BAK  

6. BAU 

7. BAA 

8. POSSI 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

1. Mengacu pada Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 
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I. Bagan Alir  

 
Kegiatan Perencanaan/ 

Penetapan 

Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Perbaikkan/ 

Peningkatan 

Ket. 

Menyusun, 

menetapkan, dan 

menginformasika

n ketentuan e-

presensi 

     

Kalender Akademik, 

Surat kegiatan awal 

semester & Surat 

edaran terkait batas 

minimal presensi 

Mengumumkan 

jadwal 

perkuliahan 

     

Jadwal perkuliahan 

Merencanakan 

jadwal 

perkuliahan  pada 

SIA IKIFA 

     Mahasiswa reg. 2 dapat 

mengganti perkuliahan 

30 menit sebelum 

perkuliahan dimulai 

Memberikan 

Materi dan tugas, 

Melakukan 

presensi di SIA, 

mengisi Berita 

Acara Perkuliahan 

(BAP) 

      

Menginformasikan 

materi & tugas (jika 

berhalangan hadir) ke 

BAU 

Membukakan 

akses e-presensi 

atau 

menginformasika

n materi/tugas 

kepada 

mahasiswa 

     

BAU 

menginformasikan 

materi/tugas apabila 

dosen berhalangan 

hadir 

Memastikan 

presensi 

mahasiswa 

sebelum 

perkuliahan 

berakhir 

     • E-presensi dilakukan 

paling lambar 15menit 

sebelum perkulian 

berakhir 

e-presensi beralih ke 

presensi manual 

menggunakan formulir 

presensi dan akan 

diinput oleh POSSI 

Merekap presensi 

mahasiswa 

     Rekap presensi 

mahasiswa 

 

 

Mengevaluasi 

laporan BAU 

terkait presensi 

dosen 

     

Rekap presensi dosen 

Mengevaluasi 

presensi 

mahasiswa 

     
Rekap presensi 

mahasiswa dari BAA 

sebelum UTS dan UAS 

Memberikan 

teguran lisan/surat 

teguran terkait 

dengan presensi 

dosen 

     

 

 

Menindaklanjuti 

dan menyusun 

Tindakan korektif. 

 

 

     

Berita Acara Rapat 

Waket1 & 

Ka.Prodi 

BAU 

Mahasiswa 

 

Dosen 

BAU 

Dosen 

POSSI 

Ka. Prodi 

Ka. Prodi & 

Dosen PA 

Ka. Prodi, 

Waket I & II 

Ketua, Waket 

I, II, POSSI 

& Senat 

Akademik 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.05/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MENGULANG 

 

A. Tujuan 

Agar pelaksanaan kegiatan pengisian KRS mengulang bagi mahasiswa berjalan dengan 

baik, proses maupun produknya efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta 

memenuhi persyaratan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pengisian KRS mengulang bagi 

mahasiswa di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Registrasi Mahasiswa adalah pendaftaran mahasiswa pada awal semester untuk 

mengikuti semester berikutnya baik secara administrasi dan akademik. 

2. LRS (Lembar Rencana Studi) adalah lembar yang berisi daftar mata kuliah yang akan 

diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester dengan persetujuan Pembimbing Akademik 

(PA). 

3. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti 

oleh mahasiswa dalam satu semester dan sudah disetujui oleh Pembimbing Akademik 

(PA). 

4. KRS mengulang adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah mengulang yang akan diikuti 

oleh mahasiswa dalam satu semester dan sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing 

Akademik. 

 

D. Syarat dan Ketentuan  

1. Pelaksanaan pengisian KRS mengulang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu 

sebelum awal perkuliahan dimulai. 

2. Jumlah SKS yang ditempuh dalam 1 (satu) semester maksimal 24 sks termasuk sks yang 

mengulang pada Program Studi D3 Farmasi dan S1 Farmasi. 

3. Surat edaran terkait pengisian KRS mengulang disampaikan kepada mahasiswa paling 

lambat 3 (tiga) hari sebelum pengisian KRS mengulang. 

4. Batas waktu pengisian KRS mengulang 6 (enam) hari. 

5. Perpanjangan waktu pencetakkan KRS mengulang maksimal 4 (empat) hari sebelum 

perkuliahan dimulai. 

6. Batas waktu penutupan akses SKS mengulang ditentukan berdasarkan koordinasi POSSI  

dengan masing-masing Prodi paling lambat 2 (dua) hari sebelum KRS ditutup 
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7. Pengisian KRS mengulang dapat dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan 

administrasi keuangan sesuai dengan jumlah SKS yang diulang. 

8. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan cetak KRS mengulang maka dinyatakan tidak 

aktif pada semester berlangsung. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun kalender 

akademik. 

b. Wakil Ketua I menetapkan waktu pengisian KRS dan mengeluarkan surat edaran 

terkait pengisian KRS mengulang. 

c. BAU mengumumkan surat edaran kepada mahasiswa dan dosen pembimbing 

akademik terkait pengisian KRS mengulang. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa melakukan pengisian KRS Mengulang melalui SIA IKIFA sesuai 

ketentuan yang ada pada SIA IKIFA: 

1) Mahasiswa membuka website sia.ikifa.ac.id; 

2) Mahasiswa mengisi username*(sama dengan NIM) dan password untuk login; 

3) Mahasiswa membuka menu lihat KRS; 

4) Mahasiswa memilih mata kuliah KRS mengulang yang tersedia; 

5) Mahasiswa membayar biaya sesuai jumlah SKS yang akan ditempuh; 

6) Mahasiswa mengupload bukti pembayaran; 

7) BAK memvalidasi pembayaran; 

8) Mahasiswa membuka menu lihat KRS; 

9) Mahasiswa mengklik tombol cetak KRS mengulang; 

10) Mahasiswa mencetak LRS mengulang dan KRS mengulang; 

11) LRS dan KRS yang sudah ditandatangani diserahkan ke BAU untuk distempel; 

12) Mahasiswa menyerahkan LRS yang sudah distempel kepada Dosen PA. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka.Prodi mengevaluasi laporan BAA terkait pengisian KRS mengulang mahasiswa. 

b. Ka.Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II untuk membuat 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari evaluasi kegiatan pengisian KRS mengulang. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Dosen Pembimbing Akademik memantau dan memastikan pengisian KRS mengulang 

dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki nilai E pada mata kuliah. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes IKIFA dan Senat Akademik 

membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan pengisian KRS 

mengulang sebagai upaya meningkatkan lulusan tepat waktu. 

 

 



 
 

 

17 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan  

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. BAU 

6. BAA 

7. BAK 

8. POSSI 

9. Dosen Pembimbing Akademik 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

1. Mengacu pada Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 
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I. Bagan Alir 

 

Kegiatan Perencanaan/ 

Penetapan 

Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Perbaikkan/ 

Peningkatan 

Ket. 

Menyusun dan 

Menetapkan 

     Kalender 

Akademik & 

Jadwal 

pengisian KRS 

mengulang 

Menginformasi-

kan kepada 

Dosen dan 

Mahasiswa  

     Surat Edaran 

pengisian KRS 

mengulang 

Menyelesaikan 

biaya SKS 

mengulang, 

pencetakkan 

LRS & KRS 

serta 

menyerahkan 

LRS kepada 

Dosen PA 

     -Bukti 

pembayaran 

SKS mengulang 

-LRS dan KRS 

mengulang yang 

sudah 

ditandatangani 

dan distempel 

Memonitoring 

Pengisian KRS 

     Penambahan 

SKS mengulang 

melalui SIA 

IKIFA 

Menyusun 

Laporan 

     Laporan Jumlah 

Mahasiswa yang 

telah mengisi 

KRS mengulang 

Mengevaluasi 

Laporan BAA 

& Menyusun 

RTL 

     Laporan Monev 

dan RTL 

Memberikan 

teguran lisan 

kepada 

mahasiswa 

      

Menindaklanjuti 

dan menyusun 

Tindakan 

korektif. 

     Berita Acara 

Rapat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAU 

Mahasiswa 

Ka. Prodi & 

Dosen PA 

BAA 

Waket1 

& 

Kaprodi 

Ka. Prodi, 

Waket I & II 

Ka. Prodi & 

Dosen PA 

Ketua, Waket 

I, II & Senat 

Akademik 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.06/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

A. Tujuan 

1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan 

STIKes IKIFA agar terlaksana secara transparan dan akuntabel 

2. Menjamin perguruan tinggi agar dapat memperoleh input calon mahasiswa yang 

bermutu. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini mencakup proses pendaftaran, seleksi melalui tes online dan kesehatan serta 

pemilihan kelas. 

 

C. Definisi 

1. Calon Mahasiswa STIKes IKIFA adalah Warga Negara Indonesia atau Asing lulusan 

sekolah menengah atas (SMF/SMKF/SMK/SMA/Sederajat) yang memenuhi syarat 

untuk masuk atau pindah ke STIKes IKIFA. 

2. Calon mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi (PT) lain adalah mahasiswa yang 

berasal dari PT lain yang mendaftar untuk pindah ke STIKes IKIFA. 

3. Mahasiswa baru STIKes IKIFA adalah  mahasiswa yang untuk pertama kali mengikuti 

pendidikan di STIKes IKIFA. 

4. Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPMB) merupakan Sistem informasi 

yang dikembangkan dan digunakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA dalam 

proses seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online dengan Ujian tertulis berbasis 

Komputer/Computer based Test (CBT). 

5. Registrasi awal adalah registrasi yang wajib dilakukan pada saat pertama kali mendaftar 

di STIKes IKIFA. 

6. Daya Tampung adalah kapasitas program studi untuk menampung jumlah mahasiswa 

dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), 

Sarana dan Pra Sarana yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. 

7. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran; 

8. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah panitia yang dibentuk oleh 

STIKes IKIFA untuk mengkoordinasikan proses administrasi dalam penerimaan 

mahasiswa baru.  

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Email yang didaftarkan oleh calon mahasiswa wajib aktif dan dapat diakses; 
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2. Konfirmasi email yang dikirimkan oleh sistem berdurasi maksimal 30 menit, dan dapat 

dicek di inbox atau spam. Jika email tidak kunjung masuk ke email calon mahasiswa, 

maka panitia wajib menginformasikan akun melalui whatsapp, telepon, atau sms; 

3. Biaya formulir pendaftaran ditentukan oleh Senat akademik berkoordinasi dengan 

Panitia PMB, yang didesiminasikan dalam bentuk surat edaran; 

4. Syarat kelulusan Ujian PMB ditentukan oleh Senat Akademik berkoordinasi dengan 

Panitia PMB, yang didesiminasikan dalam bentuk status kelulusan di SIPMB; 

5. Biaya registrasi ulang beserta tenggat waktunya ditentukan oleh Senat Akademik STIKes 

IKIFA berkoordinasi dengan Panitia PMB, yang didesiminasikan dalam bentuk surat 

edaran; 

6. Biaya pengaktifan NIM beserta kuota penerimaan mahasiswa per gelombang ditentukan 

oleh Senat Akademik berkoordinasi dengan Panitia PMB, yang didesiminasikan dalam 

bentuk surat edaran; 

7. Penyerahan jas almamater dan jas laboratorium dilakukan oleh Petugas Sekretariat 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA setelah NIM mahasiswa baru yang bersangkutan 

telah ditetapkan. Ukuran jas almamater dan jas laboratorium sesuai dengan yang diisi 

pada saat pendaftaran atau saat melengkapi data diri; 

8. Mahasiswa baru diperkenankan melakukan perubahan program kelas melalui SIPMB 

hingga sebelum perkuliahan semester ganjil dimulai; 

9. Tes buta warna dan tes kesehatan dilakukan secara mandiri di Rumah Sakit Pemerintah 

atau Puskesmas tingkat Kecamatan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan 

sehat dari dokter; 

10. Tes wawancara dan tes buta warna akan dilakukan kembali pada saat acara Masa 

Orientasi Pengenalan Kampus (MOPEKA) oleh Panitia PMB kepada Mahasiswa Baru 

untuk mengonfirmasi keabsahan surat keterangan sehat dan hasil tes buta warna yang 

telah diunggah; 

11. Bila calon mahasiswa mengisi surat pernyataan kebenaran data dengan tidak sebenar-

benarnya maka akan dikenakan sanksi administratif dan akademik yaitu calon mahasiswa 

di keluarkan dari Perguruan Tinggi dan Biaya Registrasi, registrasi ulang dan biaya 

pengaktifan NIM tidak dapat dikembalikan ; 

12. Bila calon mahasiswa yang telah mendapatkan NIM mengundurkan diri maka Biaya 

Registrasi, registrasi ulang dan biaya pengaktifan NIM tidak dapat dikembalikan; 

13. Tes bebas narkoba akan dilaksanakan pada saat proses perkuliahan dengan waktu yang 

tidak ditentukan; bila calon mahasiswa terbukti hasil positif mengkonsumsi narkoba 

maka akan dikenakan sanksi administratif dan akademik yaitu jaminan mengikuti 

rehabilitasi dari orang tua. 

14. Perubahan/penggantian pilihan program studi bagi calon mahasiswa baru dapat 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Perubahan pilihan program studi dari D3 Farmasi menjadi S1 Farmasi hanya dapat 

dilakukan oleh mahasiswa baru yang telah sampai pada tahap pengaktifan NIM dan 

calon mahasiswa baru tersebut diwajibkan melakukan pembayaran dan mengikuti 

Ujian Tes Potensi Akademik (TPA). 

b. Perubahan pilihan program studi dari S1 Farmasi menjadi D3 Farmasi hanya dapat 

dilakukan oleh mehasiswa baru yang belum mengikuti ujian tes masuk dan calon 
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mahasiswa baru tersebut diwajibkan melakukan pendaftaran baru mengikuti ujian tes 

masuk dan melanjutkan tahapan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme 

penerimaan mahasiswa baru. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Senat Akademik menentukan daya tampung mahasiswa baru 

b. Senat Akademik menentukan target jumlah pendaftar 

c. Wakil Ketua I dan Tim Prodi membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

d. Wakil Ketua I dan Tim Prodi menyusun jadwal Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru 

(PMB) 

e. Ketua STIKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penerimaan Mahasiswa Baru. 

f. Wakil Ketua II menyusun Dana Operasional Mahasiswa (DOM). 

 

2. Pelaksanaan 

a. Calon mahasiswa mengakses alamat website pmb.ikifa.ac.id/registrasi; 

b. Calon mahasiswa membaca alur pmb pada website yang telah diakses; 

c. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran yang tersedia; 

d. Sistem mengirimkan email yang berisi data akun PMB kepada calon mahasiswa; 

e. Calon mahasiswa melakukan klik konfirmasi pada email yang dikirim sistem; 

f. Sistem mengarahkan calon mahasiswa untuk login di SIPMB; 

g. Calon mahasiswa membaca panduan sistem pada laman SIPMB; 

h. Calon mahasiswa membayar formulir pendaftaran sesuai biaya yang sudah ditentukan  

i. Calon mahasiswa mengunggah bukti pembayaran formulir pendaftaran di SIPMB; 

j. Panitia PMB yang telah disepakati mengonfirmasi bukti pembayaran formulir 

pendaftaran calon mahasiswa; 

k. Calon mahasiswa mengakses website CBT PMB; 

l. Calon mahasiswa mengerjakan ujian PMB; 

m. Sistem merekapitulasi hasil ujian calon mahasiswa; 

n. Sistem menampilkan hasil kelulusan ujian PMB calon mahasiswa; 

o. Jika tidak lulus, maka calon mahasiswa diberikan kesempatan mengulang sesuai 

waktu yang telah ditentukan. Dan kembali pada alur nomor 11; 

p. Jika lulus, maka calon mahasiswa membayar registrasi ulang sesuai biaya dan waktu 

yang sudah ditentukan (ketentuan yang dimaksud yaitu waktu 1 minggu [sesuai 

dengan S&K]); 

q. Jika tidak dilakukan pembayaran, maka status kelulusan calon mahasiswa akan 

dibatalkan. Dan kembali pada alur nomor 11; 

r. Jika pembayaran dilakukan diluar ketentuan, maka status kelulusan calon mahasiswa 

akan dibatalkan. Dan kembali pada alur nomor 11 tanpa membayar uang registrasi 

ulang kembali; 

s. Jika pembayaran dilakukan sesuai ketentuan, maka Calon mahasiswa mengunggah 

bukti pembayaran registrasi ulang di SIPMB; 

t. Panitia PMB mengkonfirmasi bukti pembayaran registrasi ulang calon mahasiswa; 

u. Bagi program alih jenjang S1 proses selanjutnya adalah : 
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• Tes wawancara dengan Ketua atau Sekretaris Program Studi 

• Pengumuman hasil tes dan jumlah SKS yang harus diambil. 

Jika dinyatakan diterima, maka mahasiswa mengikuti prosedur tahapan selanjutnya. 

Jika tidak diterima maka biaya pendaftaran dan registrasi ulang tidak dapat 

dikembalikan.  

v. Calon mahasiswa melengkapi data diri yang tersedia pada SIPMB; 

w. Calon mahasiswa mengunggah berkas pelengkap data diri di SIPMB; 

x. Calon mahasiswa membayar pengaktifan NIM sesuai biaya dan kuota yang sudah 

ditentukan. 

y. Jika pembayaran dilakukan diluar ketentuan, maka status kelulusan akan dibatalkan. 

Dan kembali pada alur Nomor 11 hingga alur nomor 16 tanpa membayar registrasi 

ulang kembali; 

z. Jika pembayaran dilakukan seuai ketentuan, maka calon mahasiswa mengunggah 

bukti pembayaran pengaktifan NIM di SIPMB; 

aa. Panitia PMB mengonfirmasi bukti pembayaran pengaktifan NIM calon mahasiswa; 

bb. Sistem menampilkan NIM Mahasiswa Baru sesuai dengan urutan yang tersedia; 

cc. Mahasiswa baru melakukan tes kesehatan dan tes buta warna di Rumah Sakit 

Pemerintah atau Puskesmas Tingkat Kecamatan secara mandiri; 

dd. Mahasiswa baru mengunggah surat keterangan sehat dan hasil tes buta  warna di 

SIPMB sesuai waktu yang ditentukan. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ketua Panitia PMB mengontrol jumlah pendaftar. 

b. Ketua Panitia PMB mengevaluasi pelaksanaan ujian tiap gelombang. 

c. Tim Prodi mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan PMB. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ketua Panitia PMB memastikan Calon Mahasiswa Baru melakukan daftar ulang. 

b. Ketua Panitia PMB dan Tim Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I menentukan 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari kegiatan PMB. 

c. Panitia PMB menghubungi Calon Mahasiswa Baru yang belum melakukan daftar 

ulang. 

d. Ketua Panitia PMB menyusun Laporan Pertanggungjawaban PMB. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Tim Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

mengupayakan perbaikan/peningkatan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan PMB. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

3. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAU 

5. BAK 
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6. POSSI  

7. Panitia PMB 

 

G. Lampiran  

1. Berita Acara Rapat PMB  

2. SK Ketua STIKes tentang Penerimaan Mahasiswa Baru  

3. Form/Kwitansi Pendaftaran 

4. Dokumentasi kegiatan PMB 

 

H. Referensi 

1. SK Ketua STIKes tentang Penerimaan Mahasiswa Baru  
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.07/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU 

(PKKMB) 

 

A. Tujuan 

Agar pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa (PKKMB) dilaksanakan 

efektif , efisien dan terkendali. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Prosedur ini memberikan panduan untuk melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan 

kampus bagi mahasiswa (PKKMB) di STIKes IKIFA.  

2. Untuk memberikan jaminan bahwa proses kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi 

mahasiswa (PKKMB)dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan persyaratan dan 

ketentuan yang berlaku. 

 

C. Definisi 

1. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa (PKKMB) adalah kegiatan terencana 

yang diselenggarakan pada awal tahun akademik dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan wajib diikuti oleh 

mahasiswa baru. PKKMB mempunyai makna penting dalam mempersiapkan setiap 

mahasiswa dikenalkan sedini mungkin terhadap kehidupan kampus sebagai prakondisi 

yang sangat menunjang keberhasilan pembelajaran di lingkungan barunya. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Pengenalan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa (PKKMB) dilaksanakan 

setiap satu tahun sekali pada awal tahun perkuliahan sesuai dengan kalender akademik. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I mengusulkan permohonan pelaksanaan PKKMB ke Ketua STIKes 

setelah terbit SK. Mahasiswa Baru. 

b. Tim Prodi dan Wakil Ketua I menentukan waktu pelaksanaan PKKMB. 

c. Wakil Ketua I membentuk Panitia PKKMB. 

d. Panitia PKKMB dan Wakil Ketua I membuat susunan acara PKKMB. 

 

2. Pelaksanaan 

a. BAU membuat dan mengumumkan Surat Edaran Kegiatan PKKMB. 
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b. PKKMB dilaksanakan oleh Panitia PKKMB, disertai dengan pembagian Buku 

Panduan PKKMB yang minimal berisi: profil STIKes IKIFA, materi PKKMB dan 

tata tertib PKKMB. 

c. Pelaksanaan PKKMB dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di STIKes IKIFA. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua I mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PKKMB. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua I memantau dan memastikan kegiatan PKKMB berjalan dnegan baik. 

b. Ketua Panitia PKKMB menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PKKMB. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Tim Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes IKIFA dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses kegiatan 

PKKMB. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes IKIFA 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAU 

5. Panitia PKKMB 

 

G. Lampiran  

1. SK Kepanitiaan PKKMB 

2. Jadwal Kegiatan PKKMB 

3. Buku Panduan PKKMB 

4. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PKKMB 

 

H. Referensi 

1. Buku Panduan PKKMB 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.08/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMBIMBINGAN AKADEMIK 

 

A. Tujuan 

Prosedur ini dibuat agar proses pembimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing 

Akademik (PA) terhadap mahasiswa yang dibimbingnya dapat berjalan sesuai isi Standar 

Pembimbingan Akademik 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup prosedur ini berlaku untuk semua Dosen PA dilingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk menjadi 

pembimbing akademik mahasiswa. Pengangkatan dosen PA ditetapkan dengan 

Keputusan Ketua STIKes atas usul Wakil Ketua I. 

2. Registrasi akademik online adalah pendaftaran mata kuliah yang akan diambil pada 

semester tertentu melalui jaringan internet setelah mahasiswa berkonsultansi dengan PA 

pada jadwal yang telah ditentukan 

3. KRS merupakan susunan mata kuliah awal yang direncanakan akan diikuti mahasiswa 

melalui mekanisme KRS online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

4. Rencana Studi adalah susunan mata kuliah yang akan diambil selama masa studi menurut 

semester sesuai dengan struktur kurikulum STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Ketua STIKes mengadakan Rapat koordinasi penentuan dosen PA dan mahasiswa 

bimbingannya. 

b. Wakil Ketua I mengusulkan dosen PA dan mahasiswa bimbingannya untuk ditetapkan 

melalui keputusan Ketua STIKes IKIFA. 

c. Ketua STIKes menerbitkan surat keputusan dosen PA. 

d. BAA mengumumkan daftar nama mahasiswa dengan Dosen pembimbing akademik. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Wakil Ketua I mengundang dosen PA untuk hadir dalam pengarahan pembimbingan 

akademik. 
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b. Dosen PA melakukan perjanjian untuk menentukan waktu konsultasi. 

c. Wakil Ketua I mengarahkan dosen PA. 

d. Dosen PA memberikan konsultasi kepada mahasiwa terkait dengan susunan mata 

kuliah yang sesuai kurikulum STIKes IKIFA serta penyusunan rencana studi tiap 

semester (KRS). 

e. Dosen PA mengisi dan menandatangani buku panduan setelah konsultasi. 

f. BAA mengumpulkan data mahasiswa. 

g. BAA menginformasikan kepada mahasiswa untuk menyerahkan copy dokumen 

kepada dosen PA. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Dosen PA mengevaluasi hasil konsultasi dengan mahasiswa bimbingan. 

b. Dosen PA berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Waket I terkait permasalahan 

mahasiswa bimbingan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Dosen PA mendokumentasikan daftar kehadiran pembimbingan akademik. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes IKIFA dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses kegiatan bimbingan 

akademik. 

 

B. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes IKIFA 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. BAA 

4. Dosen Pembimbing Akademik 

 

C. Lampiran 

a. Notulen 

b. Surat Pengusulan Dosen PA 

c. SK Penetapan Dosen PA 

d. Jadwal Konsultansi 

e. Surat Undangan 

f. Buku Panduan PA 

g. Data Mahasiswa 

 

D. Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA  
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.09/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan di STIKes IKIFA agar tercapai tujuan 

instruksional umum yang telah ditetapkan pada setiap mata kuliah. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku pada mata kuliah program diploma yang diasuh secara internal di 

STIKes IKIFA mulai dari pelaksanaan perkuliahan sampai dengan pengumpulan data untuk 

evaluasi dan penghargaan pelaksanaan perkuliahan. 

 

C. Definisi 

1. Kuliah adalah kegiatan tatap muka terjadwal antara dosen dengan mahasiswa yang 

dilakukan selama 170 menit per sks. 

2. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan 

besarnya beban penyelenggaraan pendidikan dan beban studi mahasiswa dalam satu 

semester, sekaligus sebagai pembombot tingkat keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan 

akademik selama satu semester. 

3. Surat penunjukan/penugasan adalah Surat Keputusan Ketua STIKes STIKes IKIFA 

yang berisi penugasan kepada dosen untuk melaksanakan perkuliahan pada suatu mata 

kuliah. 

4. Lembar Evaluasi Proses Belajar Mengajar adalah lembar isian yang dikeluarkan oleh 

Akfar IKIFA untuk diisi oleh mahasiswa peserta suatu mata kuliah yang meliputi 

penilaian terhadap mata kuliah dan penilaian terhadap dosen. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

a. Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah teori 1 sks 50 menit, praktikum 1 sks 170 menit. 

b. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka 16 kali pertemuan sudah termasuk UTS dan UAS 

c. Mahasiswa Reg 1 dan Reg 2 Khusus tidak bisa berpindah kelas. Mahasiswa Reg 2 dapat 

berpindah kelas 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun kalender 

akademik. 

b. Ka Prodi  berkoordinasi dengan Wakil Ketua 1 mengusulkan SKS pengajaran untuk 

setiap dosen kepada Ketua Stikes. 
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c. SK Pengajaran dikeluarkaan oleh Ketua STIKes. 

d. Ka Prodi berkoordinasi dengan Sekretaris Prodi membuat jadwal perkuliahan dengan 

persetujuan Wakil Ketua 1 dan Ketua Stikes. 

e. Ka Prodi menentukan Ketua Tim Dosen setiap mata kuliah. 

f. BAU mengumumkan jadwal perkuliahan ke POSSI, Mahasiswa dan Dosen. 

g. BAA mengirimkan RPS, silabus, kontrak Perkuliahan ke ketua tim Dosen dan Dosen 

Pengampu 

 

2. Pelaksanaan  

a. Dosen Pengampu membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa sebagai dasar 

peraturan perkuliahan di kelas. 

b. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan minimal presensi 80% sebagai salah 

satu syarat agar dapat mengikuti UAS. 

c. Dosen pengampu mengabsen kehadiran perkuliahan dengan ketentuan sesuai kontrak 

perkuliahan. 

d. Kehadiran mahasiswa hanya ada hadir dan tidak hadir, jika ada masalah kehadiran 

dikarenakan keperluan kantor atau sakit dapat diajukan ketika akan UAS. 

e. Mahasiswa mengecek presensi kehadiran melalui SIA. 

f. BAA mengecek kehadiran dosen setiap hari dan merekap kehadiran dosen 

 

3. Evaluasi 

Ka. Prodi mengevaluasi kesesuaian RPS dengan BAP, presensi dosen dalam perkuliahan 

dan presensi mahasiswa. 

 

4. Pengendalian 

Ka. Prodi menginformasikan terkait ketentuan pelaksanaan perkuliahan kepada Dosen 

dan Mahasiswa. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Ka. Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I, Ketua STIKes dan senat akademik 

membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kehadiran dosen dengan 

penurangan sks dosen atau penyesuaian jadwal kuliah dosen, sebagai upaya 

meminimalisir ketidakhadiran dosen pada program studi tersebut. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

3. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAA 

5. BAU 

6. Tim Dosen 
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G. Lampiran 

1. Kontrak Perkuliahan 

2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

4. Berita Acara Perkuliahan (BAP) 

5. Jadwal Kuliah 

6. SK Beban Kerja Dosen 

7. Daftar Hadir Mahasiswa 

8. Rekap BAP Perkuliahan 

9. Laporan Hasil Evaluasi Pembelajaran. 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.10/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PROSES PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN/UJIAN 

(UTS DAN UAS) 

 

A. Tujuan 

1. Memberikan panduan bagi seluruh dosen dalam melaksanakan proses evaluasi 

pembelajaran/ujian bagi mahasiswa di STIKes IKIFA. 

2. Memastikan bahwa pelaksanaan evaluasi pembelajaran dilaksanakan dan dikendalikan 

secara memadai. 

3. Agar pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa berjalan dengan 

efektif dan efisien baik proses maupun hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku 

serta memenuhi persyaratan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pembelajaran teori, laboratorium dan 

praktik di lahan praktik bagi mahasiswa di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

Proses Evaluasi Pembelajaran adalah dokumen akademik yang menjelaskan pokok kegiatan 

dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran di kelas, laboratorium 

maupun di lahan praktik dalam mencapai sebuah kompetensi.  

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pelaksanaan UTS dan UAS ditetapkan sesuai kalender kegiatan akademik yang sudah 

ditetapkan. 

2. Mahasiswa yang dapat mengikuti UTS dan UAS harus sudah melunasi administrasi 

sesuai ketentuan bagian keuangan. 

3. Surat edaran terkait pelaksanaan UTS dan UAS disampaikan kepada mahasiswa dan 

Dosen paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan. 

4. Batas minimum presensi mahasiswa untuk mengikuti UAS sebesar 80%. 

5. Jika presensi mahasiwa kurang dari 80% maka status keikutsertaan UAS ditentukan oleh 

Ka.Prodi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. 

6. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UTS dan UAS karena alasan tertentu maka dapat 

mengikuti UTS dan UAS susulan dengan melampirkan surat keterangan sesuai dengan 

ketentuan.  

7. Dosen wajib menyerahkan soal ujian paling lambat 1 minggu sebelum hari pertama 

pelaksanaan UTS dan UAS. 

8. Pendistribusian lembar jawaban ujian diserahkan kepada dosen paling lambat 2 hari 

setelah jadwal ujian. 
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9. Penginputan nilai akhir melalui SIA IKIFA paling lambat 1 minggu setelah ujian mata 

kuliah tersebut diujikan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun kalender 

akademik. 

b. Wakil Ketua I mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan UTS dan UAS serta 

jadwal pelaksanaan. 

c. Sek. Prodi mengumumkan surat edaran dan jadwal pelaksanaan UTS dan UAS kepada 

dosen dan BAA. 

d. BAU mengumumkan surat edaran dan jadwal pelaksanaan UTS dan UAS kepada 

mahasiswa. 

e. Masing-masing dosen menyiapkan dan menyerahkan/mengirimkan soal ujian yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan ujian, 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian 

berlangsung kepada BAA. 

f. BAU dan BAA menyiapkan seluruh perangkat pelaksanaan kegiatan UTS dan UAS 

meliputi soal ujian, jadwal ujian, jadwal pengawas ujian, daftar hadir, daftar nilai, 

lembar jawaban, tata tertib ujian, absen pengawas, bukti serah terima lembar jawaban 

ujian dan ruang ujian. 

g. Mahasiswa yang dapat melakukan pencetakan KPU adalah yang telah menyelesaikan 

administrasi keuangan dan presensi perkuliahannya minimal 80%. 

h. BAK merekap administrasi keuangan mahasiswa dan melaporkannya ke Wakil Ketua 

II. 

i. Wakil Ketua II membukakan akses cetak KPU. 

 

2. Pelaksanaan 

Ujian Offline 

a. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai tata tertib sebagai berikut : 

1) Mahasiswa (peserta ujian) harus datang 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai.  

2) Peserta ujian diwajibkan menggunakan kemeja warna putih dan celana panjang 

bahan warna hitam bagi pria dan rok panjang warna hitam bagi wanita serta sepatu. 

3) Peserta Ujian wajib membawa KPU. 

4) Peserta ujian dilarang membawa buku, catatan dan tas ke dalam ruang ujian kecuali 

ujian yang bersifat open book.  

5) Peserta ujian harus membawa alat tulis sendiri.  

6) Peserta ujian tidak diperkenankan untuk mengerjakan soal sebelum ada izin dari  

pengawas ujian.  

7) Peserta ujian menuliskan data diri (nama, nim, jurusan, dan lainnya) pada lembar 

jawaban ujian. 

8) Peserta ujian baru diperkenankan meninggalkan ruangan setelah 30 menit ujian 

berlangsung dan meninggalkan lembar jawaban di tempat duduknya tanpa 

menganggu ketenangan ujian.  

9) Peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 menit tidak dibenarkan lagi untuk 

mengikuti ujian. Peserta yang didapati melakukan kecurangan dapat dikeluarkan 
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dari ujian atau sanksi lain yang ditetapkan.  

10) Ujian harus sesuai dengan waktu dan tempat yang tertera pada KPU. 

b. BAU mendistribusikan soal, lembar jawaban, daftar hadir  mahasiswa kepada Dosen 

pengawas. 

c. Dosen pengawas membagikan soal, lembar jawaban ke mahasiswa. 

d. Dosen pengawas mengedarkan daftar hadir manual rangkap 2 dan menginput presensi 

secara online. 

e. Dosen pengawas mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban dan lembar soal, 

kemudian memasukkan kedalam amplop dan menyerahkan ke BAU. 

f. BAU dan BAA mengambil 1 lembar daftar hadir mahasiswa untuk di bundle dan 

mengecek kembali lembar jawaban. 

g. BAU dan BAA memasukkan kedalam amplop lembar jawaban mahasiswa yang 

terdiri dari 1 lembar soal, 1 lembar jawaban kosong, 1 lembar daftar hadir manual dan 

1 lembar cover plastic. 

h. BAU dibantu BAA mendistribusikan amplop lembar jawaban ke dosen dengan bukti 

serah terima. 

i. Dosen mengkoreksi dan wajib membuat catatan manual nilai di daftar hadir manual. 

j. Dosen menginput nilai melalui SIA IKIFA. 

 

Ujian Online 

a. Dosen mengirimkan soal kepada BAA. 

b. BAA menginput soal ke e-learning IKIFA. 

c. Dosen melakukan validasi soal yang telah diinput pada E-learning. 

d. Dosen mengirimkan bukti validasi kepada BAA. 

e. Mahasiswa melaksanakan ujian melalui E-learning dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Mahasiswa login ke website elearning.ikifa.ac.id 

2) Mahasiswa mengakses kelas ujian. 

3) Mahasiswa membaca tata tertib di halaman ujian. 

f. Mahasiwa melaksanakan ujian sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. 

 

3. Evaluasi 

a. Ka. Prodi Mengevaluasi pendistribusian lembar jawaban ujian. 

b. Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAA terkait penginputan nilai mahasiswa oleh dosen. 

c. Ka. Prodi mengevaluasi informasi yang diberikan oleh BAA terkait mahasiswa yang 

tidak mengikuti UTS dan UAS. 

 

4. Pengendalian 

a. Ka. Prodi mengingatkan dosen yang belum menginput nilai. 

b. Ka Prodi memberikan teguran lisan dan tulisan bagi dosen yang belum menginput 

nilai tepat waktu. 

 

 

 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 
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Ka. Prodi berkoordinasi dengan Ketua, Waket 1, dan Waket II membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan terkait pelaksanaan kegiatan UTS dan 

UAS. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi  

4. BAA 

5. BAU 

6. BAK 

7. Dosen 

 

G. Lampiran 

1. Blanko daftar hadir ujian. 

2. Blanko daftar nilai. 

3. Blanko lembar jawaban ujian. 

4. Tata Tertib Ujian. 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA. 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.11/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

UJIAN SUSULAN 

 

A. Tujuan 

Memberikan panduan dalam pelaksanaan Ujian Susulan di STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup pelayanan permohonan ijin ujian susulan 

mahasiswa di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

Ujian susulan adalah prosedur yang memudahkan mahasiswa menjalani ujian UTS maupun 

UAS bila tidak bisa mengikuti ujian terjadwal karena kondisi tertentu yang diperbolehkan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pelaksanaan Ujian Susulan teori dilaksanakan pada minggu ujian praktek (dimasukan 

kedalam surat edaran UTS dan UAS). 

2. Pelaksanaan ujian susulan praktek dilaksanakan pada minggu setelah ujian praktek. 

3. Jadwal Ujian susulan ditetapkan oleh Prodi. 

4. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Susulan dengan melampirkan bukti 

ketidakhadiran 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun kalender 

akademik. 

b. Ka. Prodi menetapkan waktu Ujian Susulan dan mengeluarkan surat edaran terkait 

pelaksanaan Ujian susulan serta jadwal pelaksanaan terdapat pada edaran UTS dan 

UAS. 

c. Wakil Ketua I mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan Ujian Susulan serta 

jadwal pelaksanaan. 

d. Sek. Prodi mengumumkan surat edaran dan jadwal pelaksanaan Ujian Susulan kepada 

dosen dan BAA. 

e. BAU mengumumkan surat edaran dan jadwal pelaksanaan Ujian Susulan kepada 

mahasiswa. 

f. Masing-masing dosen menyiapkan dan menyerahkan/mengirimkan soal ujian susulan 

yang akan digunakan dalam pelaksanaan ujian susulan kepada BAA. 

g. BAU dan BAA menyiapkan seluruh perangkat pelaksanaan kegiatan Ujian Susulan 

meliputi soal ujian, jadwal ujian, jadwal pengawas ujian, daftar hadir, daftar nilai, 
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lembar jawaban, tata tertib ujian, absen pengawas, bukti serah terima lembar jawaban 

ujian susulan dan ruang ujian. 

 

2. Pelaksanaan 

a. BAA mengumumkan jadwal pelaksanaan ujian susulan melalui BAU.  

b. Mahasiswa mengambil log book ujian susulan ke BAU dengan melampirkan surat 

keterangan yang menyatakan tidak bisa ikut ujian.  

c. BAA merekap data mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dan berkoordinasi 

dengan Ka. Prodi untuk menginformasikan ke dosen pengampu mata kuliah perihal 

jadwal pelaksanaan ujian susulan dan bentuk soal yang diujikan.  

d. BAU menyiapkan absen ujian susulan, lembar jawaban susulan, dan menggandakan 

soal ujian susulan.  

e. Mahasiswa melaksanakan ujian susulan sesuai jadwal yang ditetapkan.  

f. BAU mendistribusikan lembar jawaban mahasiswa kepada dosen.  

g. Dosen memeriksa hasil lembar jawaban mahasiswa.  

h. Dosen melakukan penginputan nilai ujian susulan mahasiswa. 

 

3. Evaluasi 

a. Ka. Prodi mengevaluasi pendistribusian lembar jawaban ujian susulan. 

b. Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAA terkait input nilai mahasiswa. 

c. Ka. Prodi mengevaluasi informasi yang diberikan oleh BAA terkait mahasiswa yang 

mengikuti ujian susulan 

 

4. Pengendalian 

a. Ka. Prodi mengingatkan dosen yang belum menginput nilai. 

b. Ka Prodi memberikan teguran secara lisan dan tulisan yang tidak menginput nilai tepat 

waktu 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Ka. Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua STIKes, dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan tentang 

pelaksanaan ujian susulan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

3. BAA 

4. BAU 

5. Dosen 

 

G. Lampiran 

1. Blanko Presensi Mahasiswa Ujian Susulan; dan 

2. Lembar Jawaban Ujian. 
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H. Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.12/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

KULIAH SEMESTER PENDEK (KSP) 

 

A. Tujuan 

Memberikan prosedur pelaksanaan Kuliah Semester Pendek (KSP) 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan bagi mahasiswa untuk mengetahui tata cara pelaksanaan 

Kuliah Semester Pendek (KSP). 

 

C. Definisi 

Kuliah Semester Pendek adalah program perkuliahan yang bersifat remedial bagi 

mahasiswa yang memperoleh nilai C- dan D serta dilaksanakan di akhir semester. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

2. Kuliah semester pendek di laksanakan 2x ganjil dan genap 

3. Mahasiswa dengan nilai mata kuliah C- dan D 

4. Perkuliahan semester pendek dilakukan 8x pertemuan sudah termasuk UTS dan UAS 

5. Pelaksanaan UTS pertermuan 4 dan UAS pertemuan 8 

6. Waktu perkuliahan mata kuliah teori 1 sks 50 menit, praktikum 1 sks 170 menit. 

7. Maksimal sks yang dapat diambil untuk KSP adalah 9 sks 

 

E. Uraian Prosedur 

2. Perencanaan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun kalender 

akademik. 

b. Ka. Prodi menetapkan perkuliahan semester pendek ganjil dan genap tiap semester 

c. Ka Prodi  berkoordinasi dengan Wakil Ketua 1 mengusulkan SKS pengajaran untuk 

setiap dosen pengampu semester pendek kepada Ketua Stikes 

d. SK Pengajaran dikeluarkaan oleh Ketua Stikes 

e. Ka Prodi berkoordinasi dengan Sek Prodi membuat surat edaran dan jadwal 

perkuliahan 

f. BAU mengedarkan surat edaran dan jadwal perkuliahan 

 

3. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa mendaftar dan membayar KSP dengan mengisi formulir ke BAU dengan 

melampirkan nilai akhir yang akan di SP kan. 

b. BAA merekap peserta KSP dan menyerahkan ke Ka Prodi  

c. Mahasiswa melaksanakan KSP  
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d. Dosen mengeluarkan nilai KSP dengan menginput nilai melalui SIA 

 

4. Evaluasi 

Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAA terkait kehadiran dosen. Kehadiran mahasiswa 

dan nilai KSP 

 

5. Pengendalian 

Ka. Prodi mengingatkan dosen KSP untuk menginput nilai KSP sesuai jadwal. 

 

6. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pelaksanaan KSP. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. BAA 

6. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Jadwal Pendaftaran KSP. 

2. SK Ketua STIKes tentang Pelaksanaan Kuliah Semester Pendek (KSP). 

3. Formulir KSP. 

4. Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa Pelaksanaan KSP. 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.13/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENCETAKAN KHS MAHASISWA 

 

A. Tujuan 

Memberikan penjelasan mengenai prosedur penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS) 

mahasiswa yang merupakan hasil proses pembelajaran. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk tata cara pencetakan dan penyerahan Kartu Hasil 

Studi (KHS) kepada mahasiswa.  

 

C. Definisi 

Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan informasi tentang hasil studi mahasiswa pada setiap 

semester. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pelaksanaan pencetakan KHS  dilaksanakan paling lambat 1 minggu setelah UAS 

Praktek selesai. 

2. Surat edaran pencetakan KHS terdapat pada edaran pelaksanaan UAS. 

3. Perubahan nilai hanya dapat dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah yang 

bersangkutan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun kalender 

akademik. 

b. Ka. Prodi menetapkan waktu pencetakan KHS. 

c. BAU mengumumkan surat edaran kepada mahasiswa terkait pencetakan KHS dan 

pelaksanaan UAS  

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa meminta acc Dosen PA untuk dibukakan akses pencetakan KHS. 

b. Mahasiswa melakukan pencetakan melalui SIA IKIFA sesuai ketentuan yang ada 

pada SIA IKIFA: 

1) Mahasiswa membuka website sia.ikifa.ac.id; 

2) Mahasiswa mengisi username*(sama dengan NIM) dan password untuk login; 

3) Mahasiswa membuka menu lihat KHS; 

4) Mahasiswa memilih Tahun Akademik KHS yang akan dicetak; 
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5) Mahasiswa mengklik tombol cetak KHS; 

6) Mahasiswa mencetak KHS; 

c. Mahasiswa menyerahkan salinan KHS kepada Dosen PA. 

 

3. Evaluasi 

Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAA terkait nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai 

belum lulus. 

 

4. Pengendalian 

a. Ka. Prodi mengeluarkan surat pemanggilan/surat teguran bagi mahasiswa yang 

memiliki nilai belum lulus melalui dosen PA. 

b. Dosen PA memonitor kemajuan belajar mahasiswa dan mendokumentasikan salinan 

KHS 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Ka. Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan nilai mahasiswa, sebagai 

upaya meminimalisir penurunan jumlah kelulusan mahasiswa. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

3. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Dosen Pembimbing Akademik 

5. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Kalender Akademik 

2. Nilai 

3. Presensi 

4. Bukti Pembayaran mahasiswa 

5. Salinan KHS mahasiswa 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.14/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI PRAKTIKUM 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktikum di STIKes IKIFA agar tercapai tujuan 

instruksional umum yang telah ditetapkan pada setiap mata kuliah. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kesesuaian 

pelaksanaan praktikum dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun 

untuk mencapai tujuan instruksional umum. 

 

C. Definisi 

1. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar yang menekankan pada aspek psikomotorik 

(keterampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap) yang dijadwalkan bagian 

kurikulum. Dalam kegiatan ini, tim dosen dapat dibantu oleh laboran/teknisi. Praktikum 

dalam kurikulum STIKes IKIFA dapat berupa praktikum lapangan, praktikum 

laboratorium, praktikum di kelas, dan responsi. 

2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang 

disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian 

pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/ modul. 

3. SKS (Satuan Kredit Semester) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan 

besarnya beban penyelenggaraan pendidikan dan beban studi mahasiswa dalam satu 

semester, sekaligus sebagai pembobot tingkat keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan 

akademik selama satu semester 

4. Berita Acara Praktikum adalah laporan pelaksanaan praktikum yang berisi pokok 

bahasan/sub pokok bahasan, waktu pelaksanaan, dan kegiatan yang diberikan pada setiap 

tatap muka, ditandatangani oleh dosen dan wakil mahasiswa. 

5. Responsi adalah kegiatan pendalaman materi yang akan dipelajari pada modul-modul 

praktikum. 

6. Koordinator Laboratorium adalah pengelola laboratorium dengan mendayagunakan 

seluruh sumber daya secara terencana, terawasi, dan terevaluasi.  

7. Tim Dosen Praktikum adalah Dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan 

keahliannya ditugaskan untuk mengajar praktikum. 

8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan 

pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah 

mendaftarkan diri untuk kegiatan praktikum pada semester berjalan. 
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9. Teknisi/ Laboran adalah Tenaga kependidikan yang berdasarkan pendidikan dan 

keahliannya bertugas membantu dosen dan asisten dalam persiapan dan pelaksanaan 

kegiatan praktikum. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Nilai Praktikum adalah 10% Presensi Mahasiswa, 15% Tugas, 25% Ujian Tengah Semester 

(UTS), dan 50% Ujian Akhir Semester (UAS) 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I mengusulkan SK Penugasan Mengajar. 

b. Tim dosen praktikum menerima jadwal kuliah/praktikum dan SK penugasan 

mengajar. 

c. Tim dosen praktikum mengadakan pertemuan untuk menyiapkan materi praktikum 

yang meliputi pembahasan topik percobaan, modul praktikum, alat dan bahan sebelum 

pelaksanaan praktikum dimulai, RPS, tata tertib, dan kontrak perkuliahan. 

d. Tim dosen praktikum mengidentifikasi jadwal praktikum (jumlah mahasiswa dan 

waktu praktikum). 

e. Tim dosen praktikum menerima daftar hadir mahasiswa dan membagi mahasiswa ke 

dalam kelompok praktikum dan mengumumkan hasil pembagian kelompok. 

f. Dosen Penanggung Jawab Praktikum mengusulkan kebutuhan praktikum mata kuliah 

kepada Koordinator Laboratorium. 

g. Koor. Laboratorium Praktikum mengkoordinasikan kepada laboran untuk 

menyiapkan kebutuhan praktikum (bahan dan alat praktikum). 

h. Koor. Laboratorium mengusulkan biaya praktikum kepada BAK 

1) Pengusulan berdasarkan data jumlah mahasiswa atau estimasi jumlah mahasiswa. 

 

2. Pelaksanaan  

a. Tim dosen praktikum membuat dan menyampaikan kontrak praktikum, tata tertib, dan 

modul praktikum kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. 

b. Dosen  praktikum menegakkan ketertiban : 

1) Mengisi daftar hadir dosen 

2) Memeriksa presensi mahasiswa 

3) Mengumpulkan bukti ketidakhadiran 

4) Menerapkan tata tertib sesuai dengan tata tertib kehidupan kampus dan atau tata 

tertib praktikum. 

c. Dosen praktikum menjelaskan materi praktikum yang sedang berjalan. 

d. Dosen praktikum mengisi berita acara praktikum. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. BAA membuat rekapitulasi Berita Acara Praktikum : 

1) Topik bahasan dan lama pertemuan 

2) Jumlah kehadiran dosen 

3) Daftar kehadiran mahasiswa 
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b. Ka. Prodi menyampaikan hasil rekapitulasi berita acara praktikum kepada Wakil 

Ketua I. 

c. Koor. Laboratorium melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan praktikum dengan 

RPS dan kontrak praktikum. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Koor. Laboratorium menyerahkan hasil evaluasi kepada Ka. Prodi. 

b. Ka. Prodi melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi kepada Wakil Ketua I. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti hasil/evaluasi pelaksanaan 

praktikum. 

 

F. Kualifikasi Petugas  

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Koordinator Laboratorium 

5. BAA 

 

G. Lampiran 

1. SK Penugasan Mengajar 

2. Jadwal Kuliah 

3. RPS, BAP, dan Kontrak Praktikum 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.15/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA 

 

A. Tujuan 

1. Memberikan panduan pelayanan administrasi pengunduran diri bagi mahasiswa di 

lingkungan STIKes IKIFA. 

2. Memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi pengunduran diri bagi 

mahasiswa, pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dilaksanakan dan dikendalikan secara 

memadai. 

3. Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pengunduran diri bagi mahasiswa 

berjalan dengan efektif dan efisien baik proses maupun produknya yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku serta memenuhi persyaratan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan dalam pelayanan administrasi pengunduran diri bagi  

mahasiswa di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Proses pelayanan administrasi pengunduran diri bagi mahasiswa adalah dokumen 

akademik yang menjelaskan pokok-pokok kegiatan pelayanan tenaga administrasi 

kependidikan dan mahasiswa. 

2. Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri apabila mahasiswa yang tidak memenuhi 

syarat untuk melanjutkan studinya oleh karena selama lebih dari atau sama dengan 2 

(dua) semester berturut-turut tidak aktif dengan cara tidak melakukan registrasi dan 

karenanya dianggap mengundurkan diri sehingga harus disahkan pengunduran dirinya. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pengajuan pengunduran diri dilakukan sebelum pengisian KRS. 

2. Mahasiswa yang mengunduran diri harus melunasi semua biaya perkuliahan sampai 

semester saat pengajuan 

3. Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri, untuk biaya pendidikan yang telah dibayarkan 

tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. 

4. Mahasiswa yang mengundurkan diri bisa mendapatkan transkip nilai sesuai semester 

yang diikuti. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun SK Prosedur 

pengunduran diri untuk diajukan ke Ketua Stikes. 

b. Ka. Prodi dan Sek Prodi menyiapkan formulir pengunduran diri. 

c. Wakil Ketua II melaporkan biaya perkuliahan mahasiswa yang sudah diikuti 

 

2. Pelaksanaan  

a. Mahasiswa mengambil formulir pengunduran diri ke BAU 

b. BAU menerangkan persyaratan pengunduran diri 

c. Mahasiswa mengisi formulir pengunduran diri dan menyerahkan ke BAU 

d. Mahasiswa melunasi administrasi keuangan ke BAK. 

e. BAU menyerahkan formulir pengunduran diri mahasiswa ke BAA 

f. BAU membuat surat keterangan putus studi di ttd Ka Prodi dengan tembusan Dosen 

PA, BAK, BAA dan POSSI. 

g. Mahasiswa menerima surat keterangan pengunduran diri. 

 

3. Evaluasi 

a. Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAA terkait mahasiswa yang mengundurkan diri. 

b. Wakil Ketua II mengevaluasi laporan BAK terkait pembayaran administrasi 

mahasiswa yang mengundurkan diri. 

 

4. Pengendalian 

a. BAA mendokumentasikan formulir mahasiswa yang mengundurkan diri. 

b. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I, memverifikasi data mahasiswa yang 

mengundurkan diri untuk dimasukan pada pelaporan keaktifan mahasiswa. 

c. K. Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I untuk membuatkan Surat Keputusan 

bagi mahasiswa yang mengundurkan diri. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Ka. Prodi, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan 

Senat Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses pengunduran 

diri. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAA 

5. BAK 

6. BAU 

7. POSSI 
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G. Lampiran 

1. Formulir Pengunduran Diri Mahasiswa 

2. Surat Keterangan Pengunduran Diri Mahasiswa 

3. Formulir Persyaratan Pengunduran Diri Mahasiswa 

4. Pelaporan PDDikti tentang Keaktifan Mahasiswa 

 

H. Referensi 

1. SK Pengunduran Diri Mahasiswa 

2. Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.16/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

KEGIATAN WISUDA 

 

A. Tujuan 

1. Untuk memberikan jaminan bahwa proses kegiatan wisuda, pelantikan, dan angkat 

sumpah lulusan dilaksanakan dan dikendalikan secara memadai dan sesuai dengan 

persyaratan yang ada.  

2. Agar pelaksanaan wisuda, pelantikan, dan angkat sumpah lulusan dilaksanakan efektif, 

efisien dan terkendali. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini memberikan panduan untuk melaksanakan kegiatan Wisuda, Pelantikan dan 

Angkat Sumpah bagi lulusan di STIKes IKIFA.  

 

C. Definisi 

Wisuda adalah salah satu upacara akademik di STIKES IKIFA, ditandai dengan pelepasan 

dan pelantikan para lulusan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif, 

penyampaian ijazah, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah, 

kelengkapan lulusan yang lain. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Persyaratan Akademik : 

a. Dinyatakan lulus dalam rapat yudisium program studi. 

2. Persyaratan Administrasi : 

Calon peserta wisuda diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. Membayar lunas biaya SPP semester berjalan dan sebelumnya, serta biaya 

administrasi pendidikan lainnya. 

b. Tidak memiliki pinjaman bahan pustaka di perpustakaan di lingkungan STIKES 

dan/atau tidak memiliki kewajiban akademik lain yang berkaitan dengan perpustakaan 

tersebut. 

c. Tidak memiliki pinjaman peralatan atau bahan praktikum di laboratorium dan/atau 

tidak memiliki kewajiban akademik lain yang berkaitan dengan laboratorium tersebut. 

3. Upacara wisuda dilaksanakan dalam satu kali dalam satu Tahun Akademik yaitu bulan 

Oktober. 

4. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di STIKES IKIFA 

wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I mengusulkan  susunan panitia wisuda, pelantikan dan angkat sumpah. 

b. Wakil Ketua I mengusulkan  waktu dan tempat pelaksanaan wisuda,pelantikan dan 

angkat sumpah. 

c. Ketua STIKes mengesahkan susunan panitia wisuda, pelantikan dan angkat sumpah 

lulusan melalui penetapan surat keputusan Ketua STIKes. 

d. Ketua STIKes menyetujui tempat dan waktu pelaksanaan wisuda. 

e. Wakil Ketua I memimpin rapat persiapan. 

f. BAU menyiapkan Surat Keputusan Ketua STIKes (kepanitiaan, pelantikan wisuda, 

lulusan berprestasi). 

g. BAU membuat surat-surat yang diperlukan. 

h. Ketua STIKes menandatangani surat-surat keluar berkaitan dengan kegiatan wisuda, 

pelantikan dan angkat sumpah. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Alur Mahasiswa : 

1) Mahasiswa melakukan pembayaran biaya upacara wisuda STIKES, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2) Mahasiswa mengisi formulir isian data sebagai dasar penerbitan Buku Wisuda. 

3) Pendaftaran wisuda dilakukan secara online di SIA IKIFA, dengan tahap sebagai 

berikut : 

a) Mahasiswa membuka website sia.ikifa.ac.id; 

b) Mahasiswa mengisi username*(sama dengan NIM) dan password untuk login; 

c) Mahasiswa membuka menu lihat KRS; 

d) Mahasiswa mengklik tombol cetak KRS; 

b. BAU menyiapkan buku wisuda. 

c. Ketua STIKes memimpin sidang senat terbuka dan melakukan prosesi wisuda. 

d. Ketua STIKes menyampaikan laporan pendidikan. 

e. Wakil Ketua I menyampaikan SK Lulusan 

f. Ka.Prodi dan Sek. Prodi menyampaikan Surat Lampiran SK Lulusan.  

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ketua Panitia Wisuda dan Wakil Ketua I mengevaluasi kegiata wisuda. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua I memantau kegiatan panitia pelaksana wisuda,pelantikan dan angkat 

sumpah. 

b. Ketua Panitia Wisuda berkoordinasi dengan Wakil Ketua I membuat Laporan 

Pertanggungjawaban Kegiatan Wisuda. 
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5. Peningkatan/Perbaikan 

Ketua Panitia Wisuda dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan  Ketua STIKes dan 

Senat Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses kegiatan 

wisuda. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

3. BAA 

4. BAK 

5. BAU 

6. POSSI 

7. Panitia Wisuda 

 

G. Lampiran 

1. Surat Keluar Kegiatan Wisuda 

2. Surat Keputusan Ketua STIKes (kepanitiaan, pelantikan wisuda, lulusan berprestasi) 

3. Surat Keputusan Lulusan STIKes IKIFA 

4. Buku Wisuda  

5. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Wisuda 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.17/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGADAAN DAN PELAYANAN IJAZAH DAN TRANSKIP 

AKADEMIK 

 

A. Tujuan 

Agar pelaksanaan pengadaan, penerbitan, dan pengambilan ijazah dan transkrip nilai baik 

proses maupun produknya efektif serta efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

serta memenuhi persyaratan yang berlaku. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pengadaan, penerbitan, dan pelayanan 

pengambilan ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa di STIKes IKIFA.   

 

C. Definisi 

1. Ijazah adalah dokumen akademik yang menjelaskan bahwa mahasiswa telah 

menyelesaikan seluruh program pendidikan di STIKes IKIFA.   

2. Transkrip Akademik adalah dokumen akademik yang menjelaskan daftar nilai prestasi 

akademik hasil studi mahasiswa. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Ketersediaan blanko Transkrip di BAA selalu dilakukan setiap 6 bulan satu kali. 

2. Permohonan penerbitan Transkrip harus menggunakan formulir yang sesuai dan 

dilampiri dengan soft copy dan hard copy nilai semester I sampai dengan VI dan nilai 

KTI mahasiswa dan ditandatangani oleh Ketua STIKes. 

3. Pengambilan Ijazah dan Transkip Akademik maksimal 3 bulan setelah terbit. 

4. Lulusan harus menyerahkan bukti pengumpulan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

5. Lulusan harus menyerahkan bukti bebas peminjaman buku perpustakaan, peminjaman 

alat laboratorium, dan tunggakan administrasi perkuliahan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Permintaan Ijazah dan Transkip Akademik 

1) BAK merekap data pembayaran administrasi lulusan. 

2) BAU melakukan verifikasi data mahasiswa seperti fotokopi KTP, KK, Ijazah 

SMA/SMK/SMKF/SMF, dan Akte Kelahiran, sebagai bukti dokumen pendukung 

penulisan ijazah. 
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3) Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyiapkan formulir pengambilan ijazah dan transkip 

akademik. 

4) Penulisan ijazah sesuai dengan foto copy ijazah pendidikan terakhir. 

5) Pemeriksaan ijazah dan transkip akademik dilakukan untuk memastikan bahwa 

semua informasi yang diperlukan sudah ditulis dalam ijazah dan sudah benar 

penulisannya. Hasil pemeriksaan ditulis dalam ceklist sesuai format. 

6) Sebelum ijazah disahkan dan ditanda tangani oleh Ketua STIKes, blanko ijazah 

harus ditandatangani oleh Wakil Ketua I.  

7) Blanko Transkrip yang sudah terisi dan sudah memadai harus dibubuhi paraf Ka. 

Prodi dan BAA pada bagian kiri di atas tulisan Wakil Ketua I sebelum 

ditandatangai Wakil Ketua I, dan transkrip ditandatangani oleh Wakil Ketua I 

8) Permohonan penandatangan dan pengesahan blanko ijazah kepada Ketua STIKes 

dilakukan melalui administrasi 

9) Ijazah dan transkip akademik yang telah ditandatangani dan disahkan dibuatkan 

copy dan diarsipkan. 

10) Legalisir ijazah dan transkip akademik ditandatangani oleh Ketua STIKes. 

 

b. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah 

1) Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyiapkan formulir permohonan penerbitan Surat 

Keterangan Pengganti Ijazah. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pelayanan Ijazah dan Transkip Akademik 

1) Lulusan melunasi tunggakan administrasi selama perkuliahan ke BAK 

2) Lulusan mengambil formulir pengambilan ijazah dan transkip akademik ke BAU 

3) Lulusan mengisi formulir dan menyerahkan ke BAU 

4) BAU memverifikasi kelengkapan pengisian formulir pengambilan ijazah dan 

transkip akademik. 

5) BAU menyerahkan Ijazah, Transkip Akademik, Surat Surat Keterangan 

Pedamping Ijazah (SKPI), Surat Sumpah, dan Sertifikat Kompetensi ke lulusan. 

6) Lulusan mengisi tanda terima sebagai bukti Ijazah, Transkip Akademik, Surat 

Surat Keterangan Pedamping Ijazah (SKPI), Surat Sumpah, dan Sertifikat 

Kompetensi sudah diterima. 

 

b. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah 

1) Lulusan mengambil formulir permohonan penerbitan Surat Keterangan Pengganti 

Ijazah. 

2) Lulusan mengisi formulir dan menyerahkan ke BAU. 

3) Lulusan melampirkan surat keterangan kehilangan ijazah asli dari pihak kepolisian 

setempat. 

4) BAU membuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dilampiri foto copy ijazah, 

formulir pengajuan duplikat ijazah dan surat keterangan kehilangan ijazah asli. 
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3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka. Prodi memantau dan mengevaluasi data lulusan yang sudah mengambil Ijazah, 

Transkip Akademik, Surat Surat Keterangan Pedamping Ijazah (SKPI), Surat 

Sumpah, dan Sertifikat Kompetensi ke lulusan. 

b. Wakil Ketua II mengevaluasi laporan BAA terkait rekapan tunggakan administrasi 

lulusan selama perkuliahan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. BAU mendokumentasikan formulir pengambilan ijazah dan transkip akademik 

beserta fotokopi Ijazah, Transkip Akademik, Surat Surat Keterangan Pedamping 

Ijazah (SKPI), Surat Sumpah, dan Sertifikat Kompetensi. 

b. BAU mendokumentasikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Ka. Prodi, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti kendala proses kegiatan 

pengadaan dan pelayanan ijazah dan transkip akademik. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAA 

5. BAK 

6. BAU 

7. POSSI 

 

G. Lampiran 

1. Transkrip Akademik 

2. Ijazah 

3. Tanda Terima Penyerahan Ijazah 

4. Formulir Pengambilan Ijazah dan Transkip Akdemik 

5. Formulir Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah 

6. Surat Keterangan Kehilangan Ijazah asli dari pihak kepolisian setempat 

7. Surat Penyerahan Transkrip  

8. Tanda Terima  

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.18/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENANGANAN MAHASISWA BERMASALAH 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman dalam penanganan mahasiswa bermasalah yang melakukan pelanggaran 

baik pelanggaran kategori ringan, sedang, dan berat yang termaktub dalam kode etik 

mahasiswa. antara lain kasus kriminal (pencurian), sosial (perilaku menyimpang dan 

pergaulan bebas), penyalahgunaan obat-obat terlarang serta perbuatan melanggar hukum 

lainnya. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan kasus mahasiswa bermasalah yang melakukan 

pelanggaran baik pelanggaran kategori ringan, sedang, dan berat yang termaktub dalam 

kode etik mahasiswa. terlibat kasus kriminal (pencurian), sosial (perilaku menyimpang dan 

pergaulan bebas), penyalahgunaan obat-obat terlarang serta perbuatan melanggar hukum 

lainnya, mulai penanganan sampai dengan mekanisme pemberian sanksi. 

 

C. Definisi 

1. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa STIKES IKIFA yang terdaftar dengan bukti kartu 

mahasiswa yang masih berlaku. 

2. Tata tertib adalah aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi 

mahasiswa STIKES IKIFA  

3. Pelanggara tata tertib adalah setiap perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

4. Kode etik mahasiswa adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu 

sebagai landasan ukuran tingkah laku. 

5. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib. 

6. Kasus Mahasiswa Umum adalah kasus yang diadukan masyarakat yang berdampak pada 

institusi STIKes IKIFA tetapi tidak ditangani polisi dan kasus yang ditangani polisi. 

7. Kasus Mahasiswa Khusus adalah kasus terkait tindakan kriminal (pencurian), sosial 

(perilaku menyimpang dan pergaulan bebas), penyalahgunaan obat-obat terlarang serta 

perbuatan melanggar hukum lainnya. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada penyelesaian atau yang bersangkutan 

mengulangi lagi perbuatannya, maka yang bersangkutan diberi sanksi Tahap I, yaitu 

skorsing 1 semester pada semester yang bersangkutan. 
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2. Apabila dalam masa skorsing Tahap I yang bersangkutan tetap tidak dapat 

menyelesaikan kasusnya atau mengulangi perbuatannya lagi, maka yang bersangkutan 

dijatuhi sanksi Tahap II, yaitu diminta mengundurkan diri. 

3. Apabila tidak bersedia mengundurkan diri, maka yang bersangkutan di-DO 

4. Kasus yang diadukan masyarakat tetapi tidak ditangani polisi : 

a. Diperkuat dengan bukti yang diperoleh dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan 

dan masyarakat 

b. Mahasiswa yang bersangkutan harus membuat pernyataan tertulis di atas materai, 

baik mengakui maupun tidak mengakui. 

5. Kasus yang ditengarai polisi : mahasiswa yang bersangkutan langsung diskorsing dalam 

semester selama yang bersangkutan ditahan. 

6. Kasus kriminal/pencurian : 

a. Mahasiswa membuat surat perjanjian diatas materai  

b. Dimusyawarahkan dengan kekeluargaan, jika tidak mungkin dengan jalur hukum 

c. Sanksi berupa : skorsing 2 semester, diminta mengundurkan diri 

7. Kasus sosial/perilaku menyimpang/pergaulan bebas : 

a. Dimusyawarahkan dengan kekeluargaan. 

b. Jika mengulangi perbuatannya, mahasiswa diminta membuar surat perjanjian diatas 

materai. 

8. Kasus penggunaan obat terlarang : 

a. Mahasiswa pengedar diserahkan ke aparat 

b. Mahasiswa pengguna, didampingi secara khusus 

c. Mahasiswa yang terbukti sebagai pengedar/pengguna diberikan sanksi 

akademik/pengunduran diri/DO 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Ka. Prodi dan Wakil Ketua I menyusun dan mengkategorikan jenis pelanggaran dan 

sanksi yang dikenakan pada setiap pelanggaran yang dilakukan mahasiswa. 

b. Ka.Prodi mensosialisasikan jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan pada setiap 

pelanggaran di awal semester dan membagikan kode etik mahasiswa. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pemanggilan Mahasiswa Bermasalah 

1) Ka. Prodi menerima laporan terkait mahasiswa bermasalah yang melakukan 

pelanggaran. 

2) Ka. Prodi mencatat jenis pelanggaran mahasiswa tersebut dan memutuskan sanksi 

yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. 

3) Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing Akademik terkait masalah 

yang dilakukan mahasiswa bimbingannya. 

4) Ka.Prodi melaporkan kepada Wakil Ketua I terkait masalah mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran. 

5) Ka. Prodi berkoordinasi dengan BAU untuk membuatkan surat pemanggilan 

terhadap mahasiswa bermasalah. 
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6) BAU memberikan surat pemanggilan kepada mahasiswa. 

7) Ka. Prodi, Dosen Pembimbing Akademik, dan Wakil Ketua I melakukan 

pemanggilan dan konfirmasi terhadap mahasiswa bermasalah yang melakukan 

pelanggaran. 

 

b. Pemberian Sanksi Mahasiswa Bermasalah 

1) Mahasiswa menerima sanksi yang diberikan sesuai jenis pelanggaran yang 

dilakukan. 

2) Mahasiswa wajib bertanggung jawab menyelesaikan kasusnya dengan pihak-pihak 

yang terkait dalam batas waktu tertentu, yang dinyatakan dengan surat pernyataan 

di atas materai. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Dosen Pembimbing Akademik memberikan laporan perkembangan dari mahasiswa 

yang bermasalah. 

b. Ka. Prodi memantau dan mengevalusi pelanggaran yang sering dilakukan oleh 

mahasiswa. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ka.Prodi mendokumentasikan catatan pelanggaran serta sanksi yang diberikan kepada 

mahasiswa. 

b. Dosen Pembimbing Akademik memantau mahasiswa bimbingannya. 

c. BAU mendokumentasikan surat perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Ka. Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti jenis pelanggaran yang dilakukan 

mahasiswa serta sanksi pelanggaran yang diberikan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I  

3. Ka. Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Dosen Pembimbing Akademik. 

 

G. Lampiran 

1. Catatan bukti pelanggaran mahasiswa dan sanksi pelanggaran. 

2. Surat pernyataan tertulis dan bermaterai mahasiswa bermasalah 

 

H. Referensi 

1. Mengacu pada Buku Pedoman Akademik STIKes IKIFA  

2. Mengacu pada Buku Kode Etik Mahasiswa 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.19/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

TRACER STUDY 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tracer study bagi lulusan STIKes IKIFA. 

1. Tertibnya mekanisme pelayanan alumni tracer study. 

2. Memperoleh data serapan, masa tunggu dan kompetensi lulusan yang bekerja di dunia 

kerja. 

3. Mendapatkan masukan terkait kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. 

4. Mendapatkan masukan tingkat keberlangsungan studi lulusan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Layanan Alumni dilakukan di lingkungan STIKes IKIFA. Pelayanan alumni dilakukan 

untuk memperkuat jaringan dan komunikasi antar alumni dan alumni dengan almamater. 

Dengan terwujudnya jaringan yang kuat ini para alumni akan semakin diberdayakan melalui 

kegiatan-kegiatan yang terprogram sekaligus membantu akademi memperoleh umpan balik 

melalui program tracer study baik oleh alumni maupun pengguna lulusan. 

 

C. Definisi 

1. Tracer Study adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang 

lulusan STIKes IKIFA yang meliputi bidang pekerjaan, gaji pokok, masa tunggu lulusan, 

dan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna lulusan maupun dari lulusan itu 

sendiri. 

2. Bidang Pekerjaan adalah bidang kerja lulusan ditempat lulusan bekerja. 

3. Gaji pokok adalah besaran gaji pertama yang diterima oleh lulusan STIKes IKIFA. 

4. Masa Tunggu Lulusan adalah waktu mulai lulusan diwisuda hingga mendapatkan 

pekerjaan yang pertama. 

5. Lulusan adalah semua lulusan STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

a. Perencanaan/Penetapan 

1) Pembentukkan Tim Tracer Study 

a) Membentuk Tim Tracer Study. 

b) Tim pelaksana melakukan rapat persiapan  pelaksanaan tracer study. 
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c) Tim pelaksana menetapkan jadwal, metode tracer study, dan  menyusun kuisioner 

tracer study serta jadwal pelaksanaan. 

 

b. Pelaksanaan 

1) Pelaksanaan Tracer Study 

a) Tim pelaksana menyusun daftar biodata, email, dan nomor telepon alumni STIKes 

IKIFA dan pengguna lulusan. 

b) Tim pelaksana menyediakan sarana pendataan tracer study melalui aplikasi/media 

sosial/kuisioner kepada alumni dan pengguna lulusan melalui email. 

c) Tim pelaksana melakukan validasi data berdasarkan kuisioner yang diisi oleh 

alumni dan pengguna lulusan. 

d) Tim pelaksana memeriksa hasil analisis terhadap data yang masuk sesuai dengan 

metode yang ditetapkan sebelumnya. 

 

c. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Prodi dan Wakil Ketua I berkoodinasi memantau dan memastikan proses 

pelaksanaan tracer study. 

 

d. Pengendalian (Pelaksanaan) 

1) Tim pelaksana membuat laporan hasil tracer study. 

2) Tim pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan umpan balik. 

3) Tim pelaksana menyampaikan laporan dan hasil rekomendasi kepada Ketua STIKes. 

 

e. Peningkatan/Perbaikan 

Ka. Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dengan UPMI dan 

Senat Akademik mendiskusikan hasil tracer study serta menindaklanjuti hasil tracer 

study. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Ka. Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sek. Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. Tim Pelaksana Tracer  Study 

 

G. Lampiran 

1. Surat Penunjukkan Tim Tracer Study. 

2. Jadwal Kuisioner. 

3. Kuisioner Tracer Study. 

4. Daftar Kontak Alumni dan Pengguna Lulusan. 

5. Laporan Tracer Study. 

6. Berita Acara Rapat Tracer Study 
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H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.20/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN 

 

A. Tujuan 

1. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pada setiap kegiatan baik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

lingkungan STIKes IKIFA. 

2. Persyaratan dan mekanisme dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi  setiap 

kegiatan baik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan 

STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Prosedur dalam rangka monitoring dan evaluasi  setiap kegiatan baik pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKes IKIFA. 

2. Pihak – pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi  setiap kegiatan baik 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama berjalan 

untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan perencanaan 

yang telah ditetapkan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. STIKes IKIFA menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan akademik/non-

akademik. 

b. Masing-masing unit kerja menyusun program kerja yang akan dilaksanakan dalam 

satu tahun akademik. 

c. Masing-masing unit kerja menyusun rencana kegiatan dan rencana kerja anggaran 

tahunan untuk diajukan kepada Wakil Ketua II terkait penganggaran biaya dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

  

2. Pelaksanaan 

a. Masing-masing unit kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. 
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b. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau kesesuaian sebagai bentuk 

pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, meliputi: 

1) Waktu pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. 

2) Pelaksanaan kegiatan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah 

ditetapkan. 

3) Masukan/umpan balik dari kegiatan. 

4) Target/tujuan yang diharapkan dengan capaian/luaran dari kegiatan. 

5) Menetapkan rencana tindaklanjut yang akan dilakukan berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI) melaksanakan kegiatan evaluasi secara keseluruhan 

melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dengan melibatkan Auditor internal. 

Kegiatan AMI dilakukan guna mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan seluruh 

kegiatan di masing-masing uit kerja dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Masing-masing unit kerja melakukan tindakan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan 

monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan dapat dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner kepuasan, pengambilan keputusan untuk penentuan tindakan korektif/solutif 

maupun pengendalian dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan.  

Bentuk pengendalian dari pelaksanaan kegiatan AMI dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan AMI.  

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan II berkoordinasi dengan Ketua STIKes, UPMI, dan Senat Akademik 

membuat aturan/ keputusan untuk menindaklanjuti laporan monitoring dan evaluasi 

kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan supaya berjalan dengan 

kondusif, efektif, dan efisien. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I  

2. Wakil Ketua II 

3. UPMI 

4. Ka. Program Studi 

 

G. Lampiran 

1. Program Kerja 

2. RKAT 

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.21/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman dalam merancang dan mengembangkan kurikulum Program Diploma 

yang berhubungan dengan penerapan mutu pembelajaran di STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini meliputi kegiatan analisis kompetensi, penerapan kompetensi penyusunan 

struktur kurikulum, penyusunan dan analisis Rencana Program Pembelajaran Semester 

(RPKPS) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), penetapan kurikulum, serta evaluasi 

kurikulum di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

2. Kurikulum program Diploma Akfar IKIFA adalah kurikulum pendidikan tinggi yang 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan 

pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di Akfar IKIFA. 

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang 

dan dikembangkan oleh program studi untuk mencapai proses pembelajaran dalam 

bentuk kompetensi atau kemampuan melaksanakan tugas-tugas atau berkarya di bidang 

keahlian tertentu. 

4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan 

tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 

5. Program Diploma merupakan program pendidikan akademik yang bertujuan menyiapkan 

mahasiswa menjadi warga Negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap 

terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dan masalah yang dihadapi 

masyarakat. 

  

D. Syarat dan Ketentuan 

- 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Analisis Kompetensi 

1) Ka. Prodi mengkaji data Program Studi sebagai dasar penyusunan kompetensi 

program studi. 

2) Wakil Ketua I melakukan studi pelacakan untuk mengetahui profil kelulusan yang 

dibutuhkan pengguna lulusan. 

3) Wakil Ketua I dan II berkoordinasi dengan Ketua STIKes menganalisis 

sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. 

4) Ka. Prodi menganalisis seluruh/jumlah program pendidikan menurut strata yang 

diasuh program studi. 

 

b. Penyusunan Struktur Kurikulum 

1) Wakil Ketua I membentuk Tim Penyusun Kurikulum. 

2) Tim Penyusun Kurikulum menjabarkan persyaratan kompetensi lulusan program 

studi menjadi uraian kompetensi terperinci. 

3) Tim Penyusun Kurikulum menjabarkan pencapaian kompetensi lulusan program 

studi melalui suatu struktur kurikulum yang terdiri atas mata kuliah-mata kuliah 

berikut silabus tiap mata kuliah. 

 

c. Penyusunan dan Analisis RPKPS dan RPS 

1) Tim Penyusun Kurikulum merumuskan Tujuan Instruksional Umum (TIU) tiap 

mata kuliah dan memetakannya ke dalam peta kompetensi lulusan. 

Catatan: Harus mengikuti kaidah sbb: 

a) Tidak bertumpang tindih. 

b) Berada dalam sempadan. 

c) Berhierarkhi 

2) Tim Penyusun Kurikulum memetakan mata kuliah untuk ditetapkan dosen 

pengampu mata kuliah tersebut. 

3) Ka. Prodi menyusun RPKPS dan RPS tiap mata kuliah dengan antara lain 

merumuskan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) setiap pokok bahasan. 

 

Catatan: TIK setiap pokok bahasan harus dapat dipetakan ke dalam segitiga struktur 

mata kuliah untuk mencapai TIU mata kuliah dalam membangun kompetensi. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Penetapan Kompetensi 

1) Ka. Prodi membuat draft “pernyataan kompetensi lulusan program studi”. 

Catatan :  
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a) Pernyataan kompetensi menggambarkan kemampuan yang terukur yang 

dimiliki oleh lulusan. 

b) Pernyataan kompetensi mencerminkan kompetensi program studi. Peryataan 

kompetensi tiap program studi harus berbeda sesuai dengan strata. 

2) Ka. Prodi menyelenggarakan Rapat Program Studi untuk menetapkan “kompetensi 

lulusan program studi pendidikan Farmasi 

b. Penetapan Kurikulum 

1) Ka. Prodi menyelenggarakan lokakarya untuk membahas kurikulum. 

2) Ka. Prodi menyampaikan hasil lokakarya Kurikulum di STIKes IKIFA dan/atau 

menyampaikannya dalam Forum Lokakarya di STIKes IKIFA. 

3) Ka. Prodi menerima pengesahan kurikulum dari STIKes IKIFA untuk 

diimplementasikan. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka. Prodi melakukan evaluasi pencapaian kompetensi program studi terhadap lulusan. 

b. Wakil Ketua I melakukan studi pelacakan terhadap lulusan dan pengguna lulusan. 

c. Wakil Ketua I membahas hasil evaluasi pencapaian kompetensi program studi dan 

hasil studi pelacakan terhadap alumni dan pengguna lulusan setiap tahun terkait 

dengan pengembangan kurikulum. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I melakukan peninjauan kurikulum 

(mata kuliah dan dosen pengampu). 

b. Ka. Prodi mengesahkan kurikulum hasil peninjauan. 

c. Ka. Prodi mendokumentasikan kurikulum. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Ka. Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/ keputusan menindaklanjuti hasil evaluasi pencapaian kurikulum 

sebagai upaya untuk pengembangan kurikulum STIKes IKIFA. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi  

4. Tim Penyusun Kurikulum 

 

G. Lampiran 

1. Naskah Kuirkulum  

2. Form Pelacakan dan Hasil Analisis  

3. Surat Penugasan Ketua Program Studi 

4. Perincian Kompetensi Lulusan  

5. Daftar Mata Kuliah dan Silabus 

6. TIU tiap mata kuliah 
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7. Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengampu 

8. Prosiding Lokakarya (Berita Acara, Foto, Laporan Pertanggungjawaban Lokakarya) 

9. Kuisioner Evaluasi Kompetensi Lulusan 

10. Kuisioner Studi Pelacakan 

11. Evaluasi Perkuliahan 

12. Kurikulum yang Dieverifikasi 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.22/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PERBAIKAN PENGINPUTAN PRESENSI ONLINE 

 

A. Tujuan 

Mengatur prosedur perbaikan penginputan presensi online. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup memberikan kemudahan bagi program studi dalam 

memaksimalkan kehadiran mahasiswa. 

 

C. Definisi 

a. Presensi merupakan kehadiran mahasiswa pada kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan 

sebanyak 16 minggu (termasuk UTS dan UAS) sesuai dengan peraturan telah ditetapkan 

pada SN-Dikti No. 44 Tahun 2015 

b. Mahasiswa yang presensinya kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti UAS.  

c. Persentase kehadiran/presensi mahasiswa dapat dilihat pada akun SIA masing-masing 

mahasiswa. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Mahasiswa WAJIB meminta persetujuan dosen pengampu mata kuliah sebelum 

meminta form perbaikan penginputan presensi online ke BAU. 

2. Perbaikan penginputan presensi online hanya dapat diberikan kepada mahasiswa jika 

kesalahan yang disebabkan dengan alasan : 

a. Hadir di kelas tapi tidak terhitung kehadirannya. 

b. Hadir di kelas tapi tidak merubah kelas pada akun SIA. 

3. Mahasiswa yang jumlah presensinya kurang dari 80% dapat mengajukan perbaikan 

penginputan presensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Perbaikan penginputan presensi online hanya dapat diberikan kepada mahasiswa dengan 

kebijaksanaan dari dosen pengampu atau Ka. Prodi dengan alasan: 

a. Sakit dengan membawa surat keterangan dari dokter. 

b. Tugas dari tempat bekerja dengan membawa surat keterangan penugasan dari 

instansi tempat bekera. 

c. Kecelakaan/musibah yang dialami oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Ka. Prodi menyiapkan form. perbaikan penginputan presensi online 
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2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa mengambil form. perbaikan penginputan presensi online ke BAU 

b. Mahasiswa mengisi form dan meminta persetujuan dosen pengampu mata kuliah yang 

bersangkutan. 

c. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pengampu mahasiswa menyerahkan form 

yang telah ditandatangani dosen pengampu ke BAU. 

d. BAU mengendalikan/mendokumentasikan form perbaikan penginputan presensi 

online untuk selanutnya direkap dan diteruskan kepada POSSI. 

e. POSSI menginput presensi mahasiswa sesuai laporan dari BAU. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAU  

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. POSSI menerima form perbaikan penginputan presensi online mahasiswa yang 

mengajukan untuk selanjutnya dilakukan penginputan presensi mahasiswa. 

b. Ka. Prodi memantau presensi online mahasiswa. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Ka. Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/ keputusan menindaklanjuti perbaikan penginputan presensi online 

sebagai upaya untuk memaksimalkan kehadiran mahasiswa di STIKes IKIFA 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ka. Prodi 

2. BAU 

3. POSSI 

 

G. Lampiran 

1. Form Perbaikan Penginputan presensi online. 

2. Rekap nama mahasiswa yang mengajukan perbaikan presensi. 

 

H. Referensi 

- 

 

 

 

 

  



 
 

 

68 

 

STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.23/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGAJUAN RE-NIM BAGI MAHASISWA HABIS MASA STUDI 

 

A. Tujuan 

Mengatur prosedur pengajuan Re-NIM (NIM Baru) bagi mahasiswa yang masa studinya 

telah habis. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup memberikan kemudahan bagi program studi dalam 

menetapkan NIM baru bagi mahasiswa yang masa studinya telah habis.  

 

C. Definisi 

a. Batas masa studi merupakan batas waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi sesuai dengan waktu studi yang telah ditetapkan sesuai SN-Dikti 

No. 44 Tahun 2015 

b. Mahasiswa yang masa studinya akan berakhir merupakan mahasiswa yang sampai 

dengan batas waktu studi yang ditetapkan sesuai SN-Dikti No. 44 Tahun 2015 belum 

dapat menyelesaikan studi/belum lulus.  

c. Surat pemberitahuan batas akhir masa studi merupakan surat yang diberikan oleh pihak 

program studi kepada mahasiswa yang masa studinya akan berakhir. 

d. Re-NIM merupakan Nomor Induk Mahasiswa yang diterbitkan bagi mahasiswa yang 

masa studinya telah berakhir akan tetapi belum dapat menyelesaikan studi/belum lulus. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Masa studi yang diberikan oleh mahasiswa program diploma III, maksimal 5 tahun. 

2. Re-NIM/Penerbitan NIM baru bagi mahasiswa yang telah habis masa studinya diberikan 

kepada mahasiswa dengan ketentuan, sebagai berikut: 

a. Mahasiswa yang tidak aktif selama lebih dari 2 semester dan masa studinya telah 

berakhir, diberikan kesempatan (hanya 1 kali) untuk meneruskan masa studinya. 

b. Mahasiswa yang telah menempuh masa studi 10 semester dengan 10% dari jumlah 

sks yang telah diambil, belum diselesaikan/belum dinyatakan lulus. 

3. Mahasiswa diberikan kesempatan melanjutkan studi dengan diterbitkan NIM baru oleh 

program studi sebelumnya, diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Mengajukan surat permohonan meneruskan studi kepada Ketua STIKes Akademi 

Farmasi IKIFA yang disetujui oleh Ka. Program studi dan Wakil Ketua STIKes I 

dengan mengetahui Dosen Pembimbing Akademik. 

b. Masa studi yang ditempuh oleh Mahasiswa ybs, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dengan memperhatikan jumlah sks yang belum diselesaikan. 
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c. Mahasiswa diwajibkan membayar seluruh biaya perkuliahan selama mahasiswa ybs 

tidak aktif. 

d. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik 

dan kurikulum yang sedang berlangsung. 

e. Besar biaya perkuliahan sesuai dengan ketentuan tahun akademik yang baru 

berdasarkan NIM baru yang diterbitkan. 

4. Penerbitan SK Re-NIM diterbitkan sebelum pelaksanaan tahun akademik baru 

berlangsung. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Ka. Prodi menyiapkan form. Surat permohonan pengajuan Re-NIM. 

b. Wakil Ketua II menyiapkan laporan biaya kuliah bagi mahasiswa yang masa studi 

akan berakhir. 

 

2. Pelaksanaan 

a. BAA memberikan data mahasiswa yang masa studi akan berakhir kepada Ka. Prodi 

pada tengah semester X. 

b. Ka. Prodi melaporkan data mahasiswa yang masa studinya akan berakhir kepada 

Ketua STIKes. 

c. BAU menerbitkan surat pemberitahuan bagi mahasiswa yang masa studinya akan 

berakhir dengan persetujuan Ketua STIKes. 

d. Ka. Prodi melakukan pemanggilan mahasiswa ybs sebagai dasar pengambilan 

keputusan terkait status mahasiswa yang masa studinya akan berakhir. 

e. Ka. Prodi memberikan alternative pilihan kepada mahasiswa yang tidak dapat 

memenuhi perjanjian yang telah disepakati, untuk mengundurkan diri atau 

mengajukan Re-NIM. 

f. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi perjanjian untuk menyelesaikan masa 

studinya dan memutuskan pengajuan Re-NIM, diminta mengajukan surat 

permohonan terkait Pengajuan Re-NIM. 

g. Mahasiswa mengajukan surat permohonan terkait pengajuan Re-NIM dan 

menyelesaikan administrasi keuangan. 

h. BAA menerbitkan surat perjanjian yang berisi tentang kesanggupan mahasiswa untuk 

menyelesaikan masa studinya sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. 

i. Mahasiswa diminta menandatangani surat perjanjian terkait peraturan akademik dan 

batas masa studi masa studi yang harus dituntaskan sesuai dengan ketentuan. 

j. Penerbitan SK Re-NIM bagi mahasiswa yang masa studinya telah habis. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAA terkait mahasiswa yang masa studi akan 

berakhir. 

b. Wakil Ketua II mengevaluasi laporan biaya kuliah bagi mahasiswa yang masa studi 

akan berakhir. 
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4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. BAA mendokumentasikan surat perjanjian mahasiswa untuk menyelesaikan masa 

studinya. 

b. BAU mendokumentasikan dan mencatat administrasi keuangan bagi mahasiswa yang 

mengajukan Re-NIM. 

c. Ka. Prodi mendokumentasikan SK Re-NIM 

 

5. Peningkatan  

Ka. Prodi dan Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/ keputusan menindaklanjuti pengajuan Re-NIM sebagai upaya untuk 

memaksimalkan kehadiran dan keaktifan perkuliahan mahasiswa di STIKes IKIFA 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Krmahasiswaan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAA 

5. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Surat Pemberitahuan batas akhir masa studi 

2. Surat Permohonan 

3. Surat Perjanjian 

4. SK Re-NIM / Penerbitan NIM baru. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.24/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. Tujuan  

Prosedur ini bertujuan untuk panduan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

lebih efektif dan efisien dan sesuai standar yang berlaku. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di 

STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

Kegiatan pengdabdian kepada masyarakat adalah kegiatan dalam bentuk pelayanan jasa 

kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIKes 

IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pendampingan dilakukan setelah pelaksana PKM mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan mitra. 

2. Monitoring dilaksanakan hasil kegiatan PKM dilaksanakan diakhir kegiatan dengan 

menggunakan formulir 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. PIK menetapkan daftar nama penelaah PKM, jadwal sosialisasi program PKM dan 

kelengkapan administrasi program PKM dosen. 

b. Wakil Ketua II mempersiapkan anggaran program PKM dosen. 

 

2. Pelaksanaan 

a. PIK mensosialisasikan program PKM kepada dosen. 

b. PIK mencatat kelompok pelaksana PKM (dosen). 

c. Pelaksana PKM membuat proposal PKM yang diajukan. 

d. PIK berkoordinasi dengan BAU untuk membuatkan dan menerbitkan Surat Tugas 

Penelaah PKM untuk melaksanakan penelaahan proposal dan laporan akhir PKM. 

e. Penelaah PKM segera mengecek kelengkapan proposal pengajuan program PKM, 

menelaah serta menilai proposal PKM dengan menggunakan formulir kelengkapan 

dan penilaian proposal PK. 
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f. Proposal yang diterima atau diterima dengan perbaikan difinalkan dan dilengkapi 

dengan Lembar Pengesahan Penelahaan bertandatangan kedua penelaah. 

g. PIK mengumumkan kelolosan proposal PKM kepada pelaksana PKM  

h. PIK menyiapkan Normatif Dana Tahap I, Surat Kontrak dan Surat Tugas 

Melaksanakan Kegiatan PKM. 

i. Pelaksana PKM menandatangani Surat Kontrak dan Surat Tugas Melaksanakan 

Kegiatan PKM. 

j. Wakil Ketua II bersama PIK mencairkan dana tahap I dan memberikan ke Ketua Tim 

Pelaksana PKM. 

k. Pelaksanaan PKM mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PKM sesuai pengajuan 

proposal. 

l. Pelaksana PKM melaksanakan kegiatan PKM sesuai proposal dan dana yang 

disetujui. 

m. Pelaksana PKM membuat Laporan Kemajuan Kegiatan. 

n. Penelaah PKM menilai Laporan Kemajuan Kegiatan PKM dengan memberikan 

komentar pada Laporan Kemajuan. 

o. Wakil Ketua II dan PIK mencairkan dan memberikan Dana Tahap II ke Ketua Tim 

Pelaksana PKM 

p. Pelaksana PKM menerima Dana Tahap II dan  Pelaksana PKM melanjutkan kegiatan 

PKM Tahap II. 

q. Pelaksana PKM membuat Laporan Akhir dan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Seluruh Dana Kegiatan PKM baik tahap I dan II. 

r. PIK menyiapkan dan mengirimkan Sertifikat Penyelesaian Tugas Kepada Pelaksana 

PKM dan Penelaah PKM. 

s. Pelaksana PKM dan Penelaah PKM menerima Sertifikat dari PIK 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua II mengevaluasi anggaran pelaksanaan program PKM. 

b. PIK mengevaluasi nama-nama kegiatan PKM yang diajukan. 

c. PIK memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan Dana Tahap I Pelaksana PKM. 

d. PIK melakukan monitoring dengan didampingi Pelaksana PKM, dan menilai hasil 

kegiatan PKM dengan menggunakan Formulir Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan 

Formulir Kepuasaan Mitra. 

e. Penelaah PKM menilai Laporan Akhir Kegiatan PKM dengan Formulir Penilaian 

Laporan Akhir Kegiatan PKM dan mencek Laporan Akhir dan Pertanggungjawaban 

Dana Kegiatan PKM serta menandatangani Lembar Pengesahan Laporan Akhir 

Kegiatan PKM. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. PIK mendokumentasikan kelengkapaan dokumen kegiatan PKM. 

b. PIK membuat laporan penggunaan anggaran kegiatan PKM dan melaporkan ke Wakil 

Ketua II 

c. Wakil Ketua II mendokumentasikan laporan anggaran penggunaan kegiatan PKM 

pada tahun akademik berlangsung. 
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5. Peningkatan 

PIK berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti pelaksanan PKM sebagai upaya untuk memaksimalkan 

program – program kegiatan PKM di STIKes IKIFA 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I  

2. Ketua PIK 

3. Dosen 

4. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Program PKM STIKes IKIFA. 

2. Laporan Pelaksanaan PKM STIKes IKIFA. 

3. Log book Usulan Program Pengabdian Kepada Masyarakat. 

4. Formulir Verifikasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat. 

5. Formulir Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Formulir Kepuasaan Mitra. 

6. Formulir Penilaian Laporan Akhir Kegiatan PKM. 

7. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPKM). 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.25/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PUBLIKASI JURNAL 

 

A. Tujuan 

Prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan pengelolaan jurnal penelitian dosen dan mahasiswa di lingkungan STIKes 

IKIFA memiliki pedoman dan prosedur kerja yang jelas, sistematis, terstruktur dan standar. 

 

B. Ruang Lingkup 

Penelitian dosen dan mahasiswa merupakan pedoman yang memuat prosedur ataupun 

langkah-langkah operasional standar terkait dengan pengelolaan jurnal penelitian di 

lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Peneliti adalah individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan 

menggunakan metode ilmiah baik dosen maupun mahasiswa. 

2. Jurnal Penelitian adalah laporan peneliti (Dosen atau mahasiswa) tentang hasil penelitian 

yang telah dilakukannya secara ilmiah. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Dosen dan mahasiswa mencari informasi persyaratan pembuatan jurnal sesuai dengan 

jurnal yang dituju. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Peneliti (Dosen atau Mahasiswa) membuat artikel dari hasil penelitian sesuai dengan 

ketentuan jurnal yang dituju. 

b. Peneliti menyampaikan bukti ke PIK bahwa artikel ilmiah telah telah di submitted 

oleh jurnal yang dituju. 

c. Peneliti menyampaikan bukti ke PIK bahwa artikel ilmiah telah di publish dengan 

menunjukkan bukti fisik (print) berupa cover, daftar isi, dan artikel dosen yang telah 

terpublikasi. 
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3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

PIK mengevaluasi kegiatan publikasi tugas akhir mahasiswa, hasil penelitian dan hasil 

pengabdian kepada masyarakat dosen pelaksana. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

PIK mendokumentasikan bukti publikasi tugas akhir mahasiswa, hasil penelitian dan 

hasil pengabdian kepada masyarakat dosen pelaksana. 

 

5. Peningkatan  

PIK berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti publikasi jurnal penelitian sebagai upaya untuk 

memaksimalkan mempublikasi tugas akhir mahasiswa di STIKes IKIFA 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Peneliti (dosen dan mahasiswa) 

2. PIK 

 

G. Lampiran 

Jurnal / e- Jurnal. 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Penelitian Dosen 

2. Buku Pedoman Teknis Penulisan KTI Mahasiswa 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.26/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas akhir mahasiswa STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini meliputi pengajuan proposal, pelaksanaan seminar proposal tugas akhir, 

pelaksanaan penelitian tugas akhir mahasiswa, pelaksanaan sidang tugas akhir, pasca sidang 

dan penetapan kelulusan (Yudisium). 

 

C. Definisi 

1. Tugas akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa tingkat akhir di 

STIKes IKIFA yang merupakan syarat kelulusan. 

2. Panitia KTI/Skripsi adalah panitia yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan kegiatan tugas akhir mahasiswa dari mulai persiapan hingga penetapan 

kelulusan (yudisium). 

3. Laporan tugas akhir adalah laporan yang berisi hasil pelaksanaan penelitian yang telah 

disetujui oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Mahasiswa laki-laki ditetapkan untuk memakai celana hitam, kemeja putih dan sepatu 

hitam untuk laki-laki, sedangkan mahasiswa wanita memakai rok hitam panjang, kemeja 

putih dan sepatu hitam (sepatu yang digunakan adalah jenis pantopel). 

2. Mahasiswa penyusun tugas akhir wajib melakukan bimbingan 5 kali dengan 

Pembimbing I & II (baik penyusunan proposal dan buku tugas akhir). 

3. Mahasiswa yang akan melaksanakan sidang tugas akhir wajib bebas/lunas biaya kuliah, 

peminjaman buku perpustakaan dan peminjaman alat laboratorium. 

4. Kriteria Lulus seminar Proposal KTI adalah dengan nilai minimal B (rentang nilai 70-

75). 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. PIK menyiapkan Buku Pedoman Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir, berita acara 

seminar/sidang tugas akhir/yudisium dan lembar penilaian seminar/sidang tugas 

akhir. 

b. PIK mengusulkan nama-nama dosen pembimbing dan susunan panitia KTI/Skripsi 

kepada Ketua STIKes. 
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c. Ketua STIKes menyetujui nama-nama dosen pembing dan susunan panitia dengan 

menerbitkan SK Penetapan Dosen Pembimbing dan Panitia KTI/Skripsi. (panitia KTI 

terdiri dari siapa aja??) 

d. PIK berkoordinasi dengan POSSI untuk membuatkan sistem pemilihan dosen 

pembimbing tugas akhir. 

e. PIK berkoordinasi dengan Prodi untuk menyetujui pengajuan judul oleh mahasiswa 

penyusun tugas akhir yang disesuaikan dengan nilai kelulusan teori dan praktikum 

yang berkaitan dengan judul tugas akhir. 

f. PIK menyusun dan menetapkan jadwal sosialisasi pelaksanaan tugas akhir dengan 

dosen pembimbing dan panitia KTI/Skripsi. 

g. PIK menyusun dan menetapkan nama dosen penguji untuk seminar proposal dan 

sidang tugas akhir. 

h. PIK berkoordinasi dengan Prodi untuk menyusun dan menetapkan jadwal yudisium. 

i. PIK melakukan rapat persiapan pelaksanaan KTI/Skripsi 2 (dua) bulan sebelum 

pelaksanaan KTI/Skripsi dengan Panitia KTI. 

j. PIK mengumumkan jadwal pelaksanaan KTI/Skripsi. 

k. PIK menyerahkan daftar nama pembimbing tugas akhir dan daftar nama lulusan ke 

BAU untuk dibuatkan SK Penetapan Pembimbing Tugas Akhir dan SK Penetapan 

Lulusan. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pengajuan proposal 

1) Mahasiswa penyusun KTI/Skripsi memilih dosen pembimbing dari SIA. 

2) Mahasiswa mengisi formulir Pengajuan Pembimbing dan Dosen Pembimbing 

menandatangani formulir tersebut. 

3) Mahasiswa penyusun tugas akhir membuat proposal mengikuti Buku Pedoman 

Teknis Penulisan Tugas Akhir terbaru. 

4) Mahasiswa penyusun tugas akhir mengisi formulir Bukti Bimbingan Proposal dan 

ditandatangani oleh Pembimbing I & II. 

5) Mahasiswa yangakan mengikuti seminar proposal tugas akhir hars menyerahkan 

berkas yang berisi formulir pengajuan pembimbing, bukti bimbingan proposal, dan 

proposal 4 rangkap yang telah ditandatangani asli oleh kedua pembimbing. Berkas 

dikumpulkan paling lambat 2 minggu sebelum jadwal seminar tugas akhir ke 

Panitia KTI/Skripsi 

6) Panitia KTI/Skripsi melaporkan nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan 

seminar proposal ke PIK. 

7) PIK menetapkan nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan seminar 

proposal dan nama dosen penguji. 

8) PIK menyerahkan daftar nama mahasiswa dan jadwal seminar tugas akhir ke 

Panitia . 

9) Panitia KTI/Skripsi mengumumkan jadwal seminar proposal tugas akhir dengan 

menempel jadwal pada papan pengumuman. 
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b. Seminar proposal 

1) Mahasiswa hadir ke ruang seminar 30 menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan.  

2) Mahasiswa menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan. 

3) Mahasiswa melakukan seminar proposal KTI selama 1 jam dengan pembagian 

waktu sebagai berikut : (a) 15 menit presentasi; (b) 45 menit tanya jawab. 

4) Kegiatan seminar proposal baik pembukaan dan penutupan akan dipandu oleh 

Ketua Seminar. 

5) Ketua Seminar merekap penilaian masing-masing penguji dan pembimbing, serta 

mengumumkan lulus/tidak lulus kepada peserta seminar. 

6) Panitia KTI/Skrpsi melakukan pengarsipan dokumen. 

7) BAA meminjam arsip Lembar Penilaian Seminar Proposal kepada panitia 

menggunakan formulir Peminjaman Arsip untuk melakukan rekap penilaian hasil 

seminar proposal. 

 

c. Penelitian mahasiswa 

1) Mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data dilapangan harus membuat 

surat izin pengambilan data ke BAU. 

2) Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan laboratorium, 

maka harus mengajukan surat ijin peminjaman laboratorium, form inventaris 

peralatan lab dan form penggunaan bahan baku yang ada di lab IKIFA ke 

Penanggung Jawab Lab. 

3) Mahasiswa yang menggunakan instrument di laboratorium penelitian wajib 

mencatat keterangan penggunaan alat pada log book masing-masing instrument. 

4) Mahasiswa yang telah selesai menggunakan tempat dan peralatan/instrument lab 

harus meminta Form Bebas Lab ke Penanggung Jawab Lab. 

5) Mahasiswa yang akan melakukan pengambilan data/penelitian di laborarorium 

melaporkan ke Pembimbing I & II. 

6) Mahasiswa yang telah selesai melakukan pengambilan data/penelitian melaporkan 

hasil ke Pembimbing I & II. 

7) Mahasiswa menyusun dan membahas hasil penelitian pada buku tugas akhir, serta 

melakukan bimbingan ke Pembimbing I & II. 

 

d. Sidang KTI/Skripsi 

1) Mahasiswa yang akan melaksanakan sidang KTI/Skripsi wajib mengajukan form 

pengajuan sidang KTI/Skripsi  

2) Mahasiswa yang akan melaksanakan sidang KTI/Skripsi melengkapi dan 

menyerahkan berkas sidang yaitu : buku 4 rangkap KTI/Skripsi yang 

ditandatangani asli pembimbing I & II, bebas laboratorium, bukti bimbingan 

KTI/Skripsi, bebas biaya kuliah, bebas perpustakaan, pengajuan sidang 

KTI/Skripsi, sertifikat seminar farmasi (seminar nasional baik dari STIKes IKIFA 

atau institusi lain minimal 2 kali atau seminar internasional minimal 1 kali). 

3) Panitia KTI/Skripsi melaporkan nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan 

sidang KTI/Skripsi ke PIK. 
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4) PIK menetapkan nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan sidang dan 

nama dosen penguji. 

5) PIK menyerahkan daftar nama mahasiswa dan jadwal seminar tugas akhir ke 

Panitia . 

6) Panitia KTI/Skripsi mengumumkan jadwal seminar proposal tugas akhir dengan 

menempel jadwal pada papan pengumuman. 

7) Mahasiswa yang akan melaksanakan sidang KTI wajib hadir minimal 30 menit 

sebelum jadwal. 

8) Mahasiswa menyiapkan sendiri perlengkapan untuk presentasi seperti laptop dan 

proyektor. 

9) Mahasiswa melakukan Sidang KTI/Skripsi selama 1 jam dengan pembagian waktu 

sebagai berikut : (a) 15 menit; (b) 45 meniit tanya jawab. 

10) Kegiatan sidang baik pembukaan dan penutupan akan dipandu oleh Ketua Sidang. 

11) Ketua Sidang merekap penilaian masing-masing penguji dan pembimbing, serta 

mengumumkan lulus/tidak lulus kepada peserta sidang. 

12) Panitia KTI/Skripsi mengarsipkan semua dokumen sidang KTI/Skripsi. 

13) BAA meminjam lembar penilaian sidang kepada panitia untuk melakukan rekap 

penilaian hasil sidang akhir. 

 

e. Pasca sidang 

1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib menyerahkan Buku KTI/Skripsi hasil 

revisi maksimal 1 minggu setelah sidang (sebelum yudisium) sebanyak 1 Buku 

Hard Cover dan 1 buah CD serta mengisi Log Book Penyerahan Buku dan CD KTI. 

2) PIK menyerahkan Buku Hard Cover semua mahasiswa yang telah lulus secara 

sekaligus satu bulan setelah yudisium ke perpustakaan. 

 

f. Penetapan kelulusan (yudisium) 

1) PIK menyerahkan daftar nama mahasiswa yang lulus sidang ke Prodi. 

2) Prodi menyerahkan daftar nama lulusan ke BAU untuk dibuatkan SK Penetapan 

Lulusan. 

3) PIK menyelenggarakan acara yudisium dengan mengundang : Ketua, Wakil Ketua 

I dan II, Yayasan, Dosen Pembimbing, Organisasi Profesi. (Undangan dikirim 

maksimal 1 minggu sebelum jadwal yudisium) 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. PIK memantau persiapan kelengkapan berkas pendukung kegiatan seminar dan sidang 

tugas akhir. 

b. PIK dan Prodi memantau selama kegiatan seminar dan sidang berlangsung. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Panitia KTI mendokumentasikan kelengkapan berkas dari peserta seminar dan sidang 

tugas akhir 

b. PIK mendokumentasikan SK Penetapan Pembimbing Tugas Akhir, SK Penetapan 

Lulusan. 
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c. Perpustakaan mendokumentasikan buku dan CD tugas akhir mahasiswa. 

 

5. Peningkatan 

PIK berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti pelaksnaan tugas akhir mahasiswa sebagai upaya untuk 

memaksimalkan pelaksanaan tugas akhir dan publikasi tugas akhir mahasiswa di STIKes 

IKIFA 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Tim PIK 

3. Panitia KTI 

4. Dosen Pembimbing 

5. BAA 

6. BAU 

7. BAK 

 

G. Lampiran 

1. Berkas rapat pembentukan panitia KTI. 

2. SK Panitia KTI. 

3. SK Pembimbing KTI. 

4. SK Penguji KTI. 

5. Berita acara rapat persiapan KTI. 

6. Jadwal pelaksanaan KTI. 

7. Jadwal Seminar proposal. 

8. Jadwal Sidang KTI 

9. Daftar Pembimbing yang disetujui. 

10. Tabel Alur pembuatan KTI. 

11. Transkrip Nilai Sementara (1-5) 

12. Form Usulan Pembimbing ke Panitia KTI 

13. Form Pengajuan Pembimbing 

14. Buku Pedoman Teknis Penulisan Proposal dan Laporan Karya Tulis Ilmiah 

15. Form Bukti Bimbingan Proposal KTI 

16. Form Pengajuan Pembimbing 

17. Form Bukti Bimbingan Proposal 

18. Proposal KTI 

19. Berita Acara seminar proposal 

20. Form Penilaian seminar proposal 

21. Daftar hasil seminar proposal. 

22. Form Pengajuan Pengumuman 

23. Form Pengajuan Pembuatan Berita Acara KTI 

24. Lembar Penilaian Seminar Proposal KTI 

25. Form Peminjaman Arsip 

26. Form Permintaan Nilai 



 
 

 

81 

27. Surat Ijin Pengambilan Data 

28. Surat Ijin Peminjaman Laboratorium 

29. Form Inventaris Peralatan Lab 

30. Form Penggunaan Bahan Baku 

31. Log Book alat/instrument 

32. Form Ijin Pemakaian Lab Khusus 

33. Form Bebas Lab 

34. Buku Pedoman Teknis Penulisan Proposal dan Buku KTI 

35. Form bimbingan KTI 

36. Form Bukti Lunas Biaya Kuliah 

37. Form Bebas Perpustakaan 

38. Form Pengajuan Sidang KTI 

39. Buku KTI dan CD KTI. 

40. Form Bukti Bimbingan KTI 

41. Fotocopy sertifikat telah mengikuti seminar nasional/internasional. 

42. Lembar Penilaian Sidang KTI 

43. Berita Acara Sidang KTI 

44. Form Penilaian Sidang KTI 

45. Daftar hadir peserta siding KTI 

46. Form Peminjaman Dokumen 

47. Form Permintaan Data Nilai Mahasiswa 

48. Form permintaan pembuatan berita acara yudisium. 

49. Berita Acara Yudisium 

50. Undangan yudisium 

51. Daftar hadir yudisium. 

52. Surat Keputusan Yudisium 

 

H. Referensi 

1. Buku Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.27/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

REKRUITMEN PEGAWAI 

 

A. Tujuan 

Agar pelaksanaan rekrutmen pegawai di STIKes IKIFA dapat dilaksanakan dengan efektif, 

efisien dan akuntabel. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan Rekruitmen Pegawai di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Rekruitmen adalah penerimaan pegawai baik pegawai baru, mutasi internal, maupun 

pegawai dari instansi lain sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.   

2. Rekrutimen pegawai adalah kegiatan seleksi, orientasi dan penempatan di STIKes IKIFA 

3. Dosen adalah pegawai yang berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma. 

4. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan 

proses perkuliahan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Proses rekruitmen pegawai dilanjutkan jika berkas pelamar disetujui oleh pihak Yayasan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua II membuat formulir permintaan pegawai, pertanyaan wawancara, dan soal 

tes potensi akademik. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Koordinator unit kerja mengisi dan mengajukan formulir permintaan pegawai kepada 

Wakil Ketua II. 

b. Wakil Ketua II memeriksa usulan kebutuhan pegawai dari unit kerja, setelah 

menyetujui mengajukan kembali ke Ketua STIKes. 

c. Ketua STIKes memverifikasi usulan pegawai dari Wakil Ketua II, jika setuju maka 

diajukan kepada Yayasan. 

d. Setelah disetujui Yayasan, Wakil Ketua II untuk melakukan proses rekruitmen 

pegawai sesuai dengan kualifikasi akademik kebutuhan unit kerja. 

e. Wakil Ketua II menginstruksikan ke BAU untuk menyeleksi berkas lamaran pegawai 

yang masuk. 
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f. Setelah didapatkan lamaran kandidat pegawai yang memenuhi kriteria dan 

persyaratan maka dilakukan pemanggilan untuk tes potensi akademik dan wawancara. 

(Jika tidak ditemukan lamaran yang sesuai makan akan diminta kepada para dosen 

dan pegawai internal untuk menginformasikan dan mengajukan calon kandidat 

pegawai). 

g. Wakil Ketua II melaporkan hasil tes potensi akademik dan wawancara kandidat 

pegawai ke Ketua. 

h. Jika Ketua menyetujui maka Wakil Ketua II menginformasikan BAU untuk 

membuatkan Surat Ikatan Kerja. 

i. Pegawai yang diterima menandatangani Surat Ikatan Kerja. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua mengevaluasi kegiatan permintaan pegawai dari unit kerja dan proses 

rekuitmen pegawai. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

BAU mendokumentasikan formulir permintaan pegawai, seluruh berkas lamaran, berkas 

pelamar yang disetujui, hasil tes potensi akademik, tes wawancara, dan Surat Ikatan 

Kerja. 

 

5. Peningkatan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/ keputusan menindaklanjuti pelaksanaan rekruitmen pegawai sebagai upaya untuk 

menjaga mutu pegawai yang sesuai kualifikasi akademik yang dibutuhkan di STIKes 

IKIFA 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua STIKes II 

3. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Permintaan Pegawai 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.28/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMBAYARAN GAJI DAN INSENTIF PEGAWAI 

 

A. Tujuan 

1. Memberikan hak atas kinerja yang diberikan oleh pegawai untuk mendapatkan imbalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian gaji dan insentif dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

3. Prosedur ini dilaksanakan agar pelaksanaan pembayaran gaji dan insentif dapat berjalan 

dengan baik dan sampai kepada pegawai dengan tepat waktu. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini memberikan panduan untuk melaksanakan kegaitan pembayaran gaji dan 

insentif di STIKes IKIFA yang mencakup seluruh pegawai yang terdaftar di dalam lembar 

gaji dan insentif.  

 

C. Definisi 

1. Gaji adalah imbal jasa yang diberikan kepada pegawai dari Bendahara Yayasan 

Pendidikan IKIFA secara tetap setiap bulan melalui transfer ke rekening pegawai 

meliputi pegawai dosen tetap, dosen tidak tetap dan pengawai administrasi. 

2. Insentif adalah imbal jasa yang diberikan kepada pegawai STIKes IKIFA melalui 

bendaraha STIKes IKIFA secara tunai setelah melaksanakan kegiatan akademik 

(transport, kegiatan UTS, UAS, SP, dan piket). 

3. Upah yang diberikan kepada seluruh pegawai di STIKes IKIFA berdasarkan jabatan 

struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Bukti pemberian gaji dan insentif kepada pegawai di STIKes IKIFA yaitu adanya daftar 

gaji yang diperoleh dari Bendahara Yayasan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua II membuatkan formulir slip gaji pegawai dan kehadiran dosen. 

b. Wakil Ketua II merekap daftar nomor rekening dan bank tiap dosen. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Ketua dan Wakil Ketua I menetapkan jumlah jam mengajar untuk para dosen. 
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b. Wakil Ketua I melaporkan ke Wakil Ketua II terkait penetapan jumlah mengajar dosen 

untuk dibuatkan besaran imbalan. 

c. Wakil Ketua II melaporkan ke Bendahara penetapan besaran imbalan pegawai. 

d. Bendahara menyiapkan bukti pembayaran gaji pegawai berdasarkan daftar yang 

ditetapkan. 

e. Wakil Ketua II meminta ke BAU untuk merekapitulasi kehadiran pegawai. 

f. Wakil Ketua II memverifikasi dan melaporkan hasil rekapitulasi absensi dosen dan 

pegawai ke Bendahara dan Ketua. 

g. Ketua menyetujui dan meminta Bendahara mentransfer ke rekening dosen dan 

pegawai untuk gaji dan insentif pegawai. 

h. Pegawai menerima bukti transfer dan slip gaji dan insentif serta menandatangani kartu 

gaji dan insentif. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua II mengevaluasi kegiatan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulannya 

b. Bendahara mengevaluasi kegiatan transfer gaji dan insentif pegawai. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

BAU mendokumentasikan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai, daftar nomor rekening 

dan bank pegawai, serta kartu gaji dan insentif pegawai 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Bendahara dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/ keputusan menindaklanjuti pelaksanaan pembayaran gaji dan insentif 

pegawai sebagai upaya untuk memberikan hak atas kinerja yang diberikan oleh pegawai 

di STIKes IKIFA. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I  

3. Wakil Ketua II  

4. Bendahara 

5. Pegawai 

6. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Kartu Gaji dan Insentif Pegawai 

2. Daftar Gaji dan Insentif Pegawai 

3. Slip Gaji dan Insentif Pegawai 

4. Bukti transfer. 

5. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.29/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEGAWAI 

 

A. Tujuan 

1. Pengembangan kompetensi SDM merupakan salah satu reward atau kesejahteraan 

pegawai dalam hal peningkatan kemampuan profesional dan kemampuan yang berkaitan 

dengan bidang pekerjaannya. 

2. Agar pelaksanaan pengembangan SDM di STIKes IKIFA dapat dilaksanakan dengan 

efektif, efisien dan akuntabel. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM di 

STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Pengembangan Kompetensi SDM adalah kegiatan merencanakan dan mengusulkan 

pengembangan SDM untuk memenuhi standar pendidik dan kependidikan  di STIKes 

IKIFA. 

2. Pengembangan Kompetensi SDM meliputi peningkatan strata pendidikan, pelatihan, 

seminar, kursus, workshop dosen dan pegawai. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Bagi dosen yang sedang mengikuti kegiatan pengembangan SDM (diklat, kursus, seminar, 

workshop dan lain-lain), wajib melaporkan dan menyerahkan tugas kepada Prodi jika dihari 

kegiatan terdapat tugas mengajar baik teori maupun praktikum. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua II membuat roadmap pengembangan kompetensi dosen/pegawai. 

b. BAU membuat formulir disposisi surat masuk dan melaporkan ke Wakil Ketua II. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pengembangan kompetensi SDM berdasarkan kebutuhan institusi 

1) Ketua STIKes menganalisis kebutuhan pengembangan institusi dan kompetensi 

pegawai yang diperlukan. 

2) Ketua STIKes berkoordinasi dengan Wakil Ketua II mengadakan rapat dengan 

para dosen dan pengawai untuk menyarankan dosen atau pegawai melanjutkan 

strata pendidikan sesuai kebutuhan atas persetujuan Yayasan. 
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3) Dosen atau pegawai mengajukan surat kepada Ketua STIKes. 

4) Ketua STIKes mengijinkan untuk melanjutkan pendidikan dengan status ijin 

belajar dan dosen atau pegawai diberikan keringanan dalam bentuk pemberian 

kompensasi waktu mengajar. 

5) Dosen/pegawai yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi SDM 

menyerahkan copy ijasah dan transkrip nilai. 

 

b. Pengembangan kompetensi SDM berdasarkan keinginan individu dosen/pegawai 

1) Dosen/pegawai mengajukan pengembangan kompetensi SDM (Diklat, Kursus, 

seminar, workshop dan lain-lain) kepada Ketua STIKes. 

2) Ketua STIKes mengijinkan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan 

kompetensi SDM. 

3) Dosen/pegawai menyerahkan fotokopi sertifikat kegiatan pengembangan SDM 

yang diikuti. 

 

c. Pengembangan kompetensi SDM berdasarkan undangan luar institusi (LLDikti, 

Ristek-Brin, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Pendidikan, Asosiasi profesi, dan lain 

–lain) 

1) BAU menerima surat undangan pengembangan kompetensi SDM dari instansi luar. 

2) BAU mendisposisikan kepada unit kerja terkait dan Ketua STIKes. 

3) Ketua STIKes menganalisis undangan yang diterima pengembangan institusi dan 

kompetensi pegawai yang diperlukan. 

4) Ketua STIKes menyetujui/tidak, jika menyetujui Ketua STIKes menetapkan Dosen 

atau pegawai mengikuti pengembangan kompetensi SDM. 

5) Dosen/pegawai menerima keputusan Ketua STIKes berupa surat tugas dan surat 

perintah perjalanan dinas (SPPD) untuk mengikuti pengembangan kompetensi 

SDM. 

6) Dosen/pegawai meminta paraf dan stemple panitia penyelenggara kegiatan 

pengembangan kompetensi SDM pada surat tugas. 

7) Setelah mengikuti pengembangan kompetensi SDM, dosen/pegawai wajib 

menyampaikan hasil kegiatan pengembangan kompetensi, menyerahkan surat 

tugas dan SPPD. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua II mengevaluasi roadmap pengembangan kompetensi dosen/pegawai. 

b. Wakil Ketua II dan Ketua STIKes mengevaluasi kegiatan pengembangan kompetensi 

SDM yang diikuti oleh dosen/pegawai. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua II mendokumentasikan dokumen roadmap pengembangan kompetensi 

dosen/pegawai. 

b. BAU mendokumentasikan surat undangan kegiatan pengembangan kompetensi SDM, 

surat tugas, SPPD, copy sertifikat, copy ijazah dan transkip nilai. 
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5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti kegiatan pengembangan kompetensi SDM sebagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II 

3. BAU 

4. Dosen/pegawai  

 

G. Lampiran 

1. Roadmap pengembangan kompetensi SDM. 

2. Surat Tugas (Ijin Belajar). 

3. Bukti dokumentasi bukti mengikuti pendidikan, pelatihan dan atau seminar. 

4. Deskripsi Pekerjaan. 

5. Daftar Kompetensi 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.30/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PERJALANAN DINAS 

 

A. Tujuan 

Prosedur ini untuk membantu pegawai mengurus administrasi dalam mengadakan 

perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini untuk proses pelaksanaan perjalanan dinas pegawai yang mendapat tugas dari 

atasan atau STIKes IKIFA untuk melaksanakan pelatihan, seminar, studi banding atau 

sejenisnya karena kebutuhan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas (business trip) bagi pegawai pelaksanaannya 

diatur dengan aturan STIKes IKIFA. Pengaturan perjalanan dinas ini bukan berarti 

memberikan pegawai pembayaran lebih karena STIKes IKIFA tidak akan menerima 

pengeluaran dinas yang tidak beralasan. Bagi pegawai yang ditugaskan untuk melakukan 

perjalanan dinas diharapkan bijaksana dalam mengatur pengeluaran dan menjaga nama 

baik STIKes IKIFA. 

2. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) adalah surat tugas yang diberikan kepada 

dosen/pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Biaya yang diganti oleh STIKes IKIFA adalah biaya yang tidak ditanggung oleh pihak 

penyelenggara. 

2. Besaran biaya yang digantikan oleh STIKes IKIFA disesuaikan berdasarkan kesepakatan 

dan kemampuan pihak pengelola Yayasan IKIFA.  

3. Semua biaya yang digantikan oleh STIKes IKIFA berdasarkan rekap pengeluaran dana 

dan disertai dengan bukti fisik. 

4. Untuk perjalanan dinas yang membutuhkan waktu lama dan atau berturut-turut serta 

dianggap dapat mengganggu kelancaran tugas di STIKes IKIFA harus dilakukan 

pendelegasian terhadap tugas-tugas tersebut selama pegawai melaksanakan perjalanan 

dinas. 

5. Untuk perjalanan dinas yang bersifat training/pelatihan, atasan yang bersangkutan harus 

melakukan evaluasi terhadap pegawai yang ditugaskan untuk memastikan keefektifan 

training/pelatihan yang diterima. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua II menyiapkan formulir permohonan izin dosen. 

b. Usulan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pegawai dapat dilakukan oleh Wakil 

Ketua kepada Ketua STIKes. 

c. Perjalanan Dinas yang bersifat bukan rapat, dan membutuhkan waktu selama lebih 

dari 2 (dua) hari berturut-turut membutuhkan kajian berupa justifikasi pentingnya 

kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan SDM dan beban kerja yang 

ada. 

d. Ketua STIKes memberikan persetujuan dilakukannya perjalanan dinas dalam bentuk 

surat perintah perjalanan dinas dengan tembusan UPMI. 

 

2. Pelaksanaan 

a. BAU membuatkan surat tugas untuk pegawai pelaksana perjalanan dinas 

b. Pegawai mengisi formulir permohonan izin untuk melaksanakan perjalanan dinas 

c. Pegawai pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan hasil kegiatan secara 

tertulis dan dilaporkan ke Wakil Ketua I dan II, Ketua STIKes dan UPMI. 

d. Jika laporan dianggap relevan, maka pegawai diminta mensosialisasikan hasil 

kegiatan/materi perjalanan dinas. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi kegiatan perjalanan dinas pegawai dan biaya administrasi 

keperluan pegawai dalam perjalanan dinas. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. BAU mendokumentasikan surat undangan pelatihan, seminar, studi banding atau 

sejenisnya, surat tugas, SPPD, copy sertifikat, kuitansi biaya perjalanan dinas, 

formulir permohonan izin pegawai, bukti sosialisasi hasil kegiatan/materi perjalanan 

dinas. 

b. Wakil Ketua II merekap hasil pengeluaran biaya perjalanan dinas pegawai dan 

membuat laporannya. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti kegiatan perjalanan dinas oleh pegawai sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM serta meningkatkan kualitas STIKes 

IKIFA. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II 

3. BAU 

4. Pegawai/pelaksana perjalanan dinas 
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G. Lampiran 

a. Surat tugas  

b. Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) 

c. Formulir permohonan izin/cuti dosen 

d. Rekap Pengeluaran Dana 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.31/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN 

 

A. Tujuan 

1. Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan 

bagi dosen dilingkungan STIKes IKIFA. 

2. Persyaratan dan mekanisme dalam rangka pemberian penghargaan bagi dosen 

dilingkungan STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Prosedur dalam rangka penetapan pemberian penghargaan bagi dosen STIKes IKIFA. 

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan pemberian penghargaan bagi dosen STIKes 

IKIFA. 

 

C. Definisi 

Penghargaan bagi dosen adalah suatu apresiasi yang telah ditunjukkan oleh dosen atas 

kinerja dalam bidang tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Nama – nama dosen yang menerima hak paten ISBN dan HaKI 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Ka. Prodi menyusun nama-nama dosen yang akan mendapatkan penghargaan  

b. BAU membuat desain piagam penghargaan dosen.  

 

2. Pelaksanaan 

a. Ka. Prodi menyerahkan berkas nama-nama dosen penerima penghargaan kepada 

BAU. 

b. BAU melaporkan berkas ke Wakil Ketua II. 

c. Wakil Ketua II melaporkan berkas ke Ketua STIKes. Ketua STIKes menyetujui dan 

mengesahkan “Piagam Penghargaan Dosen”. 

d. BAU membuat surat edaran perihal perihal nama-nama dosen penerima penghargaan, 

membuat piagam penghargaan dan mengcopy piagam penghargaan sebagai arsip. 

e. Ka. Prodi menginformasikan dan memanggil dosen penerima penghargaan. 

f. Wakil Ketua II dan Ka.Prodi menyerahkan “Piagam Penghargaan Dosen” kepada 

dosen – dosen yang menerima penghargaan. 
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3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka. Prodi mengevaluasi hasil luaran kegiatan dosen dalam Tridharma. 

b. Wakil Ketua II mengevaluasi kegiatan pengembangan/peningkatan dosen dalam 

Tridharma. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ka. Prodi memotivasi dosen untuk tetap menghasilkan luaran dalam kegiatan 

Tridharma. 

b. BAU mendokumentasikan surat edaran perihal dosen penerima penghargaan, copy 

piagam penghargaan, foto kegiatan serah terima piagam penghargaan dan bukti 

sertifikat paten HaKI dan ISBN dosen penerima penghargaan. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Ka. Prodi bersama Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik 

membuat aturan/ keputusan menindaklanjuti kegiatan pemberian penghargaan bagi 

dosen atas hak paten ISBN dan HaKI sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

kompetensi dosen serta meningkatkan kualitas STIKes IKIFA. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAU 

5. Dosen penerima penghargaan. 

 

G. Lampiran 

1. Piagam Penghargaan Dosen 

2. Sertifikat hak paten ISBN dan HaKI. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.32/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

A. Tujuan 

Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu kegiatan agar 

mekanisme pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan berjalan dengan tertib. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan Pemberhentian Dosen dan Tenaga 

Kependidikan di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan  adalah pemutusan hubungan kerja baik 

atas permintaan dari pegawai yang bersangkutan maupun pemberhentian yang diusulkan 

dari unit kerja. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Proses pengajuan pengunduran diri minimal 3 bulan sebelum pengajuan disetujui agar tidak 

terjadi kekosongan pada unit kerja yang bersangkutan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua II membuat formulir permohonan pengunduran diri. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Koord. unit kerja mengajukan usulan kepada Wakil Ketua II untuk 

pemberhentian/pengajuan pengunduran diri pegawai. 

b.  Wakil Ketua II memeriksa usulan pemberhentian/pengajuan pengunduran diri SDM 

dari unit kerja, setelah menyetujui melaporkan ke Ketua STIKes. 

c. Ketua STIKes memverifikasi usulan pemberhentian/pengajuan pengunduran diri dari 

Wakil Ketua II. 

d. Apabila menyetujui usulan pemberhentian/pengajuan pengunduran diri SDM yang 

diajukan, maka akan dilakukan proses pemberhentian/pengajuan pengunduran diri 

SDM dan Ketua STIKes memberikan informasi kepada Yayasan terkait proses 

pemberhentian/pengajuan pengunduran diri. Jika tidak disetujui maka tidak 

dilanjutkan proses pemberhentian/pengajuan pengunduran diri SDM. 

e. Pegawai yang disetujui untuk pengunduran diri maka perlu mengisikan formulir 

permohonan pengunduran diri dan memberikannya ke Wakil Ketua II. 
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3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Koord. unit kerja dan Wakil Ketua II mengevaluasi proses pemberhentian/permohonan 

pengunduran diri pegawai. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Koord. unit kerja mengadakan pertemuan dengan anggota unit kerja untuk membahas 

kendala-kendala dalam pekerjaan. 

b. Koord. unit kerja dan Wakil Ketua II mengevaluasi tugas pokok dan fungsi masing-

masing unit kerja dan memberikan motivasi pada masing-masing anggota unit kerja. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti proses pemberhentian pegawai dan evaluasi tupoksi masing-

maisng unit kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kerja 

pegawai serta meningkatkan kualitas STIKes IKIFA. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II 

3. Koord. Unit Kerja 

 

G. Lampiran 

1. Daftar Usulan pemberhentian/pengajuan pengunduran diri SDM. 

2. Formulir permohonan pengunduran diri. 

 

H. Referensi 

1. Buku Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.33/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMBAYARAN SPP PERKULIAHAN 

 

A. Tujuan 

Memberikan penjelasan mengenai prosedur pembayaran SPP perkuliahan 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk tata cara pembayaran SPP perkuliahan oleh 

mahasiswa 

 

C. Definisi 

Pembayaran SPP Perkuliahan merupakan kewajiban mahasiswa yang harus dilaksanakan 

setiap semester untuk keberlangsungan perkuliahan 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua II membuat formulir bukti pembayaran  

 

2. Pelaksanaan 

a. Wakil Ketua II menjelaskan aturan pembayaran perkuliahan dan pengisian formulir 

bukti pembayaran ke mahasiswa saat PKKMB. 

b. Mahasiswa mengisi formulir bukti pembayaran yang disediakan sesuai dengan jumlah 

pembayaran SPP yang akan dibayarkan ke BAK. 

c. Mahasiswa akan mendapatkan formulir bukti pembayaran yang asli, sedangkan copy 

bukti pembayaran dipegang BAK. 

d. BAK merekap bukti pembayaran mahasiswa dan mencatatnya di kartu bayaran. 

e. BAK melaporkan hasil rekap pembayaran SPP mahasiswa ke Bendahara. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi kegiatan pembayaran SPP perkuliahan dan laporan rekap 

pembayaran SPP masing-masing program studi. 

 

4. Pengendalian (pelaksanaan) 

BAK mendokumentasikan copy formulir bukti pembayaran mahasiswa, kartu bayaran 

dan laporan rekap pembayaran SPP mahasiswa masing-masing program studi. 
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5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti proses pembayaran SPP perkuliahan sebagai upaya 

kelancaran pembayaran kewajiban mahasiswa untuk keberlangsungan perkuliahan di 

lingkungan STIKes IKIFA. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Bendahara Yayasan IKIFA 

2. Wakil Ketua II  

3. BAK 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Bukti Pembayaran 

2. Kartu Bayaran 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.34/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

 

A. Tujuan 

Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan di STIKes IKIFA dapat dilaksanakan dengan 

efektif, efisien dan akuntabel. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini memberikan panduan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di 

STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Dana masyarakat adalah dana yang didapat dari pembayaran kuliah mahasiswa di 

STIKes IKIFA 

2. Hibah Yayasan adalah dana yang diperoleh dari Yayasan yang diberikan kepada STIKes 

IKIFA. 

3. Petty Cash adalah dana cadangan yang diberikan oleh BAK kepada BAU untuk 

keperluan rumah tangga. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Setiap UPT mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) per semester kepada 

Wakil Ketua II.  

b. Wakil Ketua II membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana 

Anggaran Belanja (RAB) setiap semester berdasarkan usulan UPT kepada Ketua 

STIKes. 

c. Ketua STIKes menganalisis usulan RAB dan RKAT dan menyetujui  untuk diusulkan 

kepada Yayasan. 

d. Yayasan menyetujui usulan Ketua STIKes untuk ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua II 

dan UPT. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Penerimaan Keuangan 

1) BAK menerima pembayaran dari mahasiswa. 
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2) BAK mencatat dan membukukan penerimaan pembayaran mahasiswa dalam buku 

jurnal dan kartu pembayaran mahasiswa. 

3) BAK melaporkan penerimaan kepada Wakil Ketua II secara berkala menggunakan 

buku setoran. 

b. Pengeluaran Keuangan Rumah Tangga STIKes IKIFA 

1) BAK menetapkan anggaran kebutuhan rumah tangga setiap bulan. 

2) BAU mengajukan daftar belanja rumah tangga untuk kebutuhan satu bulan kepada 

BAK. 

3) BAU menerima, mengelola dan melaporkan penggunaan dana sesuai persetujuan 

BAK. 

4) Jika ada kekurangan dana tersebut, BAU mengajukan dana tambahan kepada BAK. 

c. Pengeluaran rutin bulanan di bawah kewenangan BAK seperti gaji bulanan dan alat 

tulis kantor (ATK). 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi laporan RAB dan RKAT per unit kerja, laporan penerimaan 

dan pengeluaran keuangan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. UPT mendokumentasikan laporan RAB dan RKAT. 

b. BAU mendokumentasikan laporan daftar belanja rumah tangga. 

c. BAK mendokumentasikan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti pengelolaan keuangan di lingkungan STIKes IKIFA 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Yayasan IKIFA 

2. Ketua STIKes 

3. Wakil Ketua II  

4. BAU 

5. BAK 

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 

G. Lampiran 

1. Buku Petty Cash 

2. Formulir Rekap Penerimaan Dana 

3. Formulir Rekap Pengeluaran Dana 

4. Bukti-Bukti Pengeluaran 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.35/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

INVENTARISASI DAN PENGADAAN BARANG 

 

A. Tujuan 

Agar pelaksanaan pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang yang dibiayai dengan 

anggaran STIKes IKIFA dan dana lain yang sah  dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien 

dan akuntabel. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan logistik barang di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Logistik adalah kegiatan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. 

2. Logistik barang adalah kegiatan pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang yang 

dibiayai dari anggaran STIKes IKIFA dan dana lain yang sah baik yang dilaksanakan 

secara swakelola maupun oleh penyedia barang serta memenuhi peraturan yang berlaku. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua II membuat formulir pengadaan barang. 

 

2. Pelaksanaan 

a. UPT yang akan mengadakan barang harus mengisi formulir pengadaan barang dan 

menyerahkan ke BAU. 

b. BAU merekap permintaan barang dari masing-masing UPT dan melaporkan ke Wakil 

Ketua II. 

c. Wakil Ketua II memverifikasi kebutuhan barang yang akan diusulkan dan melaporkan 

ke Ketua STIKes. Jika disetujui akan dilaksanakan pembelian barang. 

d. Wakil Ketua II melalui BAK mengeluarkan dana yang diperlukan untuk pengadaan 

barang. 

e. Pemesanan dan pembelian kebutuhan dilakukan oleh masing-masing UPT. 

f. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang dilakukan oleh masing-masing UPT. 

g. Pelaporan logistik dilakukan secara periodik setiap semester oleh masing-masing 

UPT. 
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h. Laporan ditandatangani oleh UPT, disetujui oleh Wakil Ketua II dan 

diketahui/ditandatangani oleh Ketua STIKes. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Masing-masing UPT mengevaluasi kegiatan pengadaan barang. 

b. Wakil Ketua II mengevaluasi laporan kegiatan pengadaan barang dari masing-masing 

UPT dan laporan pengeluaran keuangan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. UPT mendokumentasikan formulir pengadaan barang, surat pesanan barang, invoice 

pembayaran barang dan pelaporan logistik (pemasukan dan pengeluaran 

barang/inventarisasi barang). 

b. BAK mendokumentasikan laporan pengeluaran keuangan pengadaan barang dan copy 

formulir pengadaan barang. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti proses inventarisasi dan pengadaan barang sebagai upaya 

kelancaran penyediaan barang, inventaris barang dan pembiayaan pengadaan barang 

untuk keberlangsungan Tridharma di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II  

3. BAU 

4. BAK 

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Pengadaan Barang 

2. Formulir Inventarisasi Barang 

3. Laporan Logistik 

 

H. Referensi 

1. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 

2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.36/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PELAYANAN SURAT REKOMENDASI BEASISWA 

 

A. Tujuan 

Terselenggaranya tertib administrasi dalam pelayanan surat rekomendasi beasiswa. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan pelayanan pembuatan surat rekomendasi beasiswa. 

 

C. Definisi 

Beasiswa adalah dana yang bersumber dari instansi pemerintah, swasta, yayasan dan 

sumber-sumber lain termasuk dari orang tua mahasiswa (POM) dan dari Yayasan IKIFA 

yang disalurkan kepada mahasiswa yang memiliki akademik baik atau memiliki potensi 

akademik yang baik, tetapi memiliki kesulitan ekonomi agar dapat tetap melanjutkan studi 

dan selesai tepat waktu. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Persyaratan beasiswa, berupa : 

1. IPK minimal 3.00; 

2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); 

3. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); 

4. Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS); 

5. Surat Keterangan Tidak Menerima Beasiswa dari tempat lain; 

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 

7. Fotokopi Transkip Nilai Terakhir; 

8. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua II membuat formulir permohonan beasiswa dan format surat 

rekomendasi beasiswa. 

b. Wakil Ketua I menentukan persyaratan pengajuan beasiswa dan membuat 

pengumuman program beasiswa mahasiswa. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa meminta formulir permohonan beasiswa ke BAU 

b. Mahasiswa mengisi formulir permohonan beasiswa, melengkapi berkas persyaratan 

beasiswa dan menyerahkan ke BAU 
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c. BAU memeriksa kembali formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan beasiswa, 

kemudian dikembalikan untuk ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Wakil 

Ketua I. 

d. Mahasiswa menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan beasiswa kepada Wakil 

Ketua I. 

e. Mahasiswa menerima surat rekomendasi dari Wakil Ketua I dan selanjutnya 

menyampaikan kepada Pembimbing Akademik. Jika Pembimbing Akademik 

berhalangan dapat diwakilkan Ka. Prodi dan diserahkan salinannya kepada 

Pembimbing Akademik. 

f. Mahasiswa menerima surat rekomendasi dari Wakil Ketua I, selanjutnya 

menyampaikan kepada PA. Jika PA berhalangan dapat diwakilkan Ka. Prodi dan 

diserahkan salinannya ke PA. 

g. PA menerima surat rekomendasi, meneliti dan melengkapi/mengisi data sesuai yang 

tercantum pada surat rekomendasi, yaitu : 

1) Kemampuan melaksanakan tugas akademik; 

2) Kematangan; 

3) Kemandirian; 

4) Kerjasama mahasiswa; dan 

5) Disiplin. 

h. PA menandatangani surat rekomendasi dan mengembalikan kepada mahasiswa. 

i. Mahasiswa menerima dan menyerahkan ke Wakil Ketua I untuk ditandatangani. 

j. Mahasiswa menerima surat rekomendasi yang telah ditandatangani Wakil Ketua I. 

k. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan beasiswa kepada instansi yang dituju. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua I mengevaluasi pelaksanaan permohonan beasiswa 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. BAU mendokumentasikan formulir permohonan beasiswa dan copy surat 

rekomendasi beasiswa 

b. Wakil Ketua I mencatat permohonan beasiswa pada agenda persuratan akademik. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik membuat aturan/ 

keputusan menindaklanjuti proses pelayanan surat rekomendasi beasiswa untuk 

permohonan pengajuan beasiswa sebagai upaya kelancaran studi mahasiswa yang 

memiliki akademik ataupun potensi akademik yang baik namun kesulitan ekonomi di 

lingkungan STIKes IKIFA. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I  

2. Wakil Ketua II 

3. Ka.Prodi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAU 
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5.  Pembimbing Akademik 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Permohonan Beasiswa 

2. Rekomendasi Beasiswa 

 

H. CATATAN 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.37/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

LAYANAN ALUMNI 

 

A. Tujuan 

Terlaksananya layanan alumni secara periodik untuk pengembangan prodi dan STIKes 

IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Layanan Alumni dilakukan di lingkungan STIKes IKIFA yang terdiri dari program kartu 

alumni dan Sistem informasi Alumni STIKes IKIFA. Layanan alumni disediakan agar selalu 

dapat memperbaharui data alumni dan memberikan manfaat lain kepada alumni seperti 

akses mendapatkan transkrip sementara, pemberian informasi lowongan pekerjaan, bertukar 

informasi sesama alumni, persuratan, pembuatan CV dan informasi terkini mengenai 

STIKes IKIFA.  

 

C. Definisi 

1. Alumni adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus STIKes IKIFA. 

2. Kartu alumni adalah kartu identitas pemegang kartu sebagai alumni STIKes IKIFA. 

3. Sistem informasi Alumni STIKes IKIFA adalah sistem informasi yang diperuntukan 

untuk memenuhi kebutuhan alumni setelah lulus dari STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Mahasiswa yang bisa mengakses sistem informasi Alumni adalah mahasiswa yang 

sudah dinyatakan lulus dan berstatus Alumni STIKes IKIFA 

2. POSSI melakukan migrasi data mahasiswa ke data alumni ketika mahasiswa sudah 

yudisium. 

3. Mahasiswa melengkapi data diri di sistem informasi Alumni untuk dapat 

memaksimalkan menu yang terdapat dalam sistem informasi Alumni. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka.Prodi dan POSSI terkait pemindahan data 

mahasiswa dari SIA STIKes IKIFA ke Sistem informasi Alumni STIKes IKIFA. 

 

2. Pelaksanaan 

a. BAU mengumpulkan data alumni selama kurang lebih 2 bulan. 

b. BAU merekapitulasi identitas alumni paling lambat 1 minggu. 

c. Wakil Ketua I melakukan penelusuran alumni. 
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d. BAU menyerahkan Data Alumni ke bagian percetakan untuk dibuatkan kartu 

alumni. 

e. BAU menginformasikan pengambilan kartu alumni. 

f. Mahasiswa mengisi logbook penerimaan kartu alumni dan mengambil kartu alumni 

di BAU. 

g. BAU menginformasikan terkait kegiatan seminar dan lowongan pekerjaan pada SIA 

alumni. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAU mengenai data penerima kartu alumni, 

keterserapan mahasiswa pada lowongan kerja yang diinformasikan dan keikutsertaan 

alumni dalam kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh STIKes IKIFA. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Ka. Prodi berkoordinasi dengan BAU memonitoring jumlah penerima kartu alumni 

dengan jumlah alumni yang lulus. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan terkait layanan alumni. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Ketua Program Studi  

3. Sekretaris Program Studi  

4. BAU 

5. POSSI  

 

G. Lampiran 

1. Data identitas alumni 

2. Foto alumni 

3. Kartu Alumni 

4. Logbook pengambilan kartu alumni 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.38/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

AUDIT INTERNAL 

 

A. Tujuan 

Memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan secara efektif dan memenuhi persyaratan 

sistem penjaminan mutu akreditasi. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan audit internal pada penerapan sistem penjaminan 

mutu di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Audit adalah proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan 

bukti dan mengevaluasinya untuk menentukan apakah kriteria yang telah ditetapkan 

terpenuhi atau tidak. 

2. Lead auditor adalah auditor yang ditugaskan sebagai  pemimpin pada saat pelaksanaan 

audit, dapat dijabat oleh kepala UPMI. 

3. Auditor  adalah petugas pelaksana yang telah terlatih untuk melakukan kegiatan audit. 

4. Auditi adalah petugas pelaksana yang bertanggung jawab atas area yang diaudit. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh auditor internal adalah sebagai berikut : 

a. Telah mengikuti pelatihan audit internal; 

b. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem mutu Akreditasi; 

c. Berpendidikan minimal setara dengan S1. 

2. Audit Internal dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 

3. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan audit internal terbagi kedalam 2 (dua) kategori, 

yaitu : 

a. Ketidaksesuaian yaitu temuan audit dimana adanya persyaratan standar akreditasi 

yang tidak dipenuhi atau ketidaksesuaian yang diakibatkan kesalahan administratif 

dan inkonsistensi dalam penerapan standar akreditasi. 

b. Temuan observasi yaitu bersifat saran-saran untuk perbaikan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Ketua STIKes menunjuk Ka. UPMI dan auditor – auditor yang bertugas untuk 

melakukan kegiatan audit.  
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b. Ka. UPMI membuat Program Audit Internal berdasarkan tingkat kepentingan suatu 

area serta harus mencakup seluruh ruang lingkup penerapan sistem penjaminan 

mutu atau hasil temuan audit sebelumnya. 

c. Ka. UPMI meninjau program audit dan bilamana diperlukan dapat 

memperbaharuinya berdasarkan kinerja dari sistem penjaminan mutu dan temuan 

audit sebelumnya. 

d. Ka. UPMI membuat rencana audit internal yang berisi jadwal audit internal, tim 

audit, dan ruang lingkup audit. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Lead Auditor melakukan koordinasi dengan tim audit. 

b. Lead Auditor menghubungi auditi dan menyampaikan rencana audit. 

c. Auditor menyiapkan instrumen audit untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

audit. 

d. Lead Auditor memimpin rapat pembukaan pelaksanaan audit. 

e. Lead Auditor memeriksa bukti-bukti obyektif yang dihasilkan dari pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu pada aerea tersebut. 

f. Auditor mencatat semua bukti-bukti obyektif dan ketidaksesuaian yang ditemukan. 

g. Apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka auditor harus 

mengkonfirmasikan kepada auditi disertai bukti-bukti obyektif yang ada. 

h. Auditor memastikan Auditi memahami/ mengerti atas kesesuaian/ ketidaksesuaian 

yang terjadi guna proses penyelesaian. 

i. Lead Auditor melakukan rapat penutupan untuk mempresentasikan hasil-hasil 

temuan audit internal kepada auditi apabila pelaksanaan audit sudah selesai. 

j. Auditi menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan dan menentukan batas 

waktu penyelesaiannya dalam  formulir Permintaan Tindakan Koreksi. 

k. Auditor menyerahkan salinan dari laporan audit beserta semua catatan-catatan audit 

yang digunakan, seperti daftar pertanyaan, laporan ketidaksesuaian dan catatan-

catatan lainnya yang relevan kepada Lead Auditor. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka. UPMI mencatat semua temuan ketidaksesuaian hasil audit  internal  

b. Ka. UPMI memeriksa laporan yang komprehensif atas hasil audit  internal yang 

dibuat oleh Lead auditor kepada Ketua STIKes. 

c. Ka. UPMI memastikan efektifitas tindaklanjut dari temuan. 

d. Apabila CAPA belum efektif, maka auditi wajib menindaklanjuti sampai 

dinyatakan selesai. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ka. UPMI melalui Lead auditor memastikan dilakukannya verifikasi atas temuan 

audit sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. 

b. Auditor melakukan verifikasi tindak lanjut atas temuan audit dan memastikan status 

akhir dari temuan audit paling lambat 5 hari setelah dilakukan audit. 
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5. Peningkatan/Perbaikan 

Ka. UPMI berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu internal (AMI). 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Ka. UPMI 

3. Auditor 

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 

G. Lampiran 

1. Program Audit Internal; 

2. Rencana Audit Internal; 

3. Ceklis Audit Internal; 

4. Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (LTPP); 

5. Pemantauan Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan; 

6. Laporan Audit Internal; 

7. Berita Acara Rapat. 

 

H. Referensi 

Mengacu pada Buku Pedoman Audit Mutu Internal 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : 

SOP.39/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGENDALIAN DOKUMEN 

 

A. Tujuan  

Untuk memastikan dan menjamin bahwa dokumentasi sistem manajemen mutu telah 

dikendalikan.  

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan dalam pengendalian dokumen di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Dokumen : yang dimaksud dokumen adalah  pedoman mutu, prosedur mutu, instruksi 

kerja, formulir, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan pelaksanaan, standar 

nasional/internasional, perundang-undangan/peraturan-peraturan pemerintah, dan 

lainnya 

2. Dokumen  Internal : Dokumen yang dibuat dan ditetapkan oleh internal STIKes 

IKIFA, seperti pedoman mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, formulir, petunjuk 

pelaksanaan, panduan pelaksanaan. 

3. Dokumen  eksternal: Dokumen yang berasal dari luar STIKes IKIFA dan digunakan 

sebagai referensi dan acuan  kerja, seperti standar nasional/internasional, perundang-

undangan/peraturan-peraturan pemerintah, dan lainnya. 

4. Dokumen  Terkendali  : merupakan status Dokumen yang didistribusikan kepada 

personil yang telah ditetapkan dan apabila terjadi perubahan atas dokumen tersebut, 

Staf UPMI harus menyampaikan perubahan terbaru serta menarik dokumen yang tidak 

berlaku/tidak digunakan lagi. 

5. Dokumen  Tidak  Terkendali  : merupakan status Dokumen  yang didistribusikan 

kepada personil tertentu yang sifatnya sebagai informasi. Apabila terjadi perubahan atas 

dokumen tersebut, Staf UPMI tidak berkewajiban atau tidak bertanggung jawab 

terhadap isi dari dokumen tersebut dalam menyampaikan perubahannya. 

6. Dokumen  Kadaluarsa  : Dokumen  yang sudah tidak berlaku lagi. 

7. Staf UPMI : Petugas yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi untuk mengelola 

dan mengendalikan dokumen 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pengembangan prosedur, isinya adalah : 

1) Tujuan 

2) Ruang Lingkup 
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3) Definisi 

4) Syarat dan Ketentuan 

5) Uraian prosedur 

6) Kualifikasi petugas 

7) Lampiran 

8) Referensi 

9) Bagan Alir 

2. Pengembangan Instruksi kerja, berisi tentang tata cara satu jenis pekerjaan. 

3. Pengembangan kerangka dokumen formulir ditetapkan sesuai kebutuhan unit masing-

masing. 

4. Dokumen Pedoman Mutu dan Prosedur, Instruksi kerja jenis huruf yang digunakan tidak 

ditentukan. 

5. Dokumen Pedoman Mutu dan Prosedur, Insruksi kerja identitas  ditulis pada setiap 

halaman dengan urutan sebagai berikut : Nomor Dokumen, nomor revisi, dan tanggal 

berlaku.   

6. Dokumen formulir identitas ditulis dengan urutan sebagai berikut : Nomor Dokumen, 

nomor revisi dan tanggal berlaku. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Merumuskan Identitas dokumen 

Identitas  dokumen diatur sebagai berikut : 

1) Penomoran Surat : FF/STI-IKIFA/AA/YYYY 

• FF   :  No urut surat  

• STI-IKIFA :  Kode nama institusi STIKes IKIFA 

• AA                        :  Bulan dalam angka romawi 

• YYYY  :  Tahun Terbit 

 

2) Prosedur :  SOP. FF/ST.I/YYYY 

• SOP  :  Standar Operasional Prosedur 

• FF   :  No urut prosedur 

• ST.I  :  Kode nama institusi STIKes IKIFA 

• YYYY  :  Tahun Terbit 

 

3) Instruksi Kerja : IK.FF/ST.I/YYYY 

• IK   :  Instruksi Kerja 

• FF   :  No urut instruksi kerja 

• ST.I  :  Kode nama institusi STIKes IKIFA 

• YYYY  :  Tahun Terbit 

 

4) Format dokumen formulir yang dibakukan : FRM.FF/ST.I/YYYY 

• FRM  :  Formulir/Format surat isian yang dibakukan 

• FF   :  No urut dokumen isian 
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• ST.I  :  Kode nama institusi STIKes IKIFA 

• YYYY  :  Tahun Terbit 

 

5) Format dokumen isian yang dibakukan : MM.FF/ST.I/YYYY 

• MM  :  Manual Mutu surat isian yang dibakukan 

• FF   :  No urut dokumen isian 

• ST.I  :  Kode nama institusi STIKes IKIFA 

• YYYY  :  Tahun Terbit 

 

6) Format dokumen isian yang dibakukan : SM.FF/ST.I/YYYY 

• SM   :  Formulir/Format surat isian yang dibakukan 

• FF   :  No urut dokumen isian 

• ST.I  :  Kode nama institusi STIKes IKIFA 

• YYYY  :  Tahun Terbit 

 

2. Pelaksanaan 

a. Dokumen didaftar dalam Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Internal yang 

disimpan dan dipantau revisinya oleh Staf UPMI. 

b. Penggandaan Dokumen 

Penggandaan Dokumen dan distribusi dilakukan oleh Staf UPMI, dimana : 

Dokumen asli disimpan di Staf UPMI dan Copy dokumen disimpan oleh pemegang 

yang terdaftar di Daftar Induk  dan Distribusi Dokumen.Daftar tersebut memuat 

nomor dan judul dokumen serta status revisi dan tanggal terbit dari dokumen yang 

bersangkutan. 

c. Penerbitan,  Revisi dan penambahan  Dokumen 

1) Dokumen yang sudah ditetapkan dalam sistem ini secara berkala atau sesuai 

kebutuhan dan perkembangan layanan Kesehatan dapat dilakukan peninjauan 

dan pemutakhiran sesuai kebutuhan atau terjadi perubahan proses bisnis. 

2) Untuk  perubahan/revisi atau penambahan dokumen semua Unit Pelaksana 

Teknis berhak  mengajukan perubahan/revisi atau penambahan dokumen. 

Pengajuan disampaikan kepada Wakil Ketua I dan UPMI. 

3) Dokumen lama yang terkendali saat akan dirubah/revisi ditarik dari 

pemegangnya dan dimusnahkan dengan didata dalam log book pemusnahan 

dokumen.  

4) Perubahan / revisi setiap dokumen didata dalam daftar riwayat perubahan 

dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

d. Penetapan Status Dokumen 

1) Untuk status dokumen terkendali pada dokumen dibubuhi tulisan 

TERKENDALI  pada status distribusi pada halaman pengesahan setiap 

dokumen.   

2) Status distribusi tidak terkendali adalah dokumen tersebut  apabila mengalami 

perubahan atau revisi tidak dikendalikan oleh Staf UPMI dan lebih ditujukan 

untuk pemakaian oleh pihak-pihak di luar STIKes IKIFA. 
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3) Untuk penetapan status dokumen kadaluwarsa ditentukan berdasarkan telah 

berakhir masa simpan atau telah mengalami revisi, dan langsung dimusnahkan 

oleh Staf UPMI. 

4) Dokumen asli atau dokumen master tidak diberi status terkendali atau tidak 

terkendali dan disimpan oleh Staf UPMI. 

5) Dokumen internal dan eksternal dikendalikan dengan diberi nomor dokumen dan 

didaftarkan dalam Daftar Induk dan distribusi dokumen internal atau daftar 

dokumen eksternal 

e. Penanganan Dokumen Eksternal 

1) Ka.UPMI/Wakil Ketua dan Staf UPMI  secara  periodik  minimal 1 kali setahun  

menginventarisir dokumen eksternal yang dipergunakan di seksi  terkait dan 

didata dalam form Daftar Dokumen Eksternal.  

2) Ka.UPMI/ Wakil Ketua dan Staf UPMI secara  periodik  minimal 1 kali setahun 

harus  memastikan bahwa dokumen eksternal yang dipergunakan adalah yang 

terbaru atau revisi terbaru. 

3) Dokumen eksternal asli yang didistribusikan/ yang dipergunakan di seksi terkait 

dalam lingkup STIKes IKIFA dikendalikan oleh masing-masing unit terkait 

sesuai Daftar dokumen eksternal 

f. Penyimpanan Dokumen 

1) Dokumen Pedoman Mutu asli disimpan oleh Ka.UPMI melalui Staf UPMI.  Para 

pemegang penerima distribusi menyimpan salinannya. 

2) Prosedur asli disimpan oleh Ka.UPMI melalui Staf UPMI, Para pemegang  

menyimpan salinannya. 

3) Instruksi kerja asli disimpan oleh Ka.UPMI melalui Staf UPMI, para pemegang   

menyimpan salinannya. 

4) Formulir asli disimpan oleh Ka.UPMI melalui Staf UPMI, pengguna   

menyimpan salinannya. 

5) Perlindungan terhadap dokumen dilakukan dengan menyimpan dalam kumpulan 

file dan atau  dalam lemari dengan dijaga agar terhindar dari  kerusakan. 

6) Dokumen Kadaluwarsa disimpan terpisah dan dimusnahkan untuk menghindari 

penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku. 

g. Pemusnahan Dokumen  

1) Pemusnahan dokumen asli dilakukan setelah dinyatakan tidak berlaku lagi. 

2) Pemusnahan dokumen copy/salinan dilakukan setelah dokumen tersebut 

direvisi, dan ditarik dari pemegang. Pemusnahan dilakukan oleh Staf UPMI. 

3) Pemusnahan dokumen yang tidak digunakan lagi dicatat dalam buku log book 

pemusnahan dokumen  

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Evaluasi terhadap perubahan/penambahan dokumen dilakukan berdasarkan kebutuhan 

dokumen yang digunakan oleh tiap bagian/unit kerja kepada Staf UPMI. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Pengendalian dokumen yang telah dibakukan (dokumen asli) disimpan oleh UPMI. 
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b. Pengendalian dokumen salinan yang telah digunakan sebagai bukti dokumentasi 

pelaksanaan kegiatan disimpan oleh tiap bagian/unit kerja. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

UPMI berkoordinasi dengan tiap bagian/unit kerja dalam melakukan pengendalian 

dokumen. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I dan II  

2. UPMI 

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.40/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

 

A. Tujuan 

1. Menjamin kualitas sarana dan prasarana STIKes IKIFA. 

2. Memastikan sarana prasarana mendukung kelancaran proses belajar mengajar di STIKes 

IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pengelolaan sarana dan prasarana di STIKes IKIFA 

yang mencakup permintaan, inventarisasi, dan penerimaan. 

 

C. Definisi 

1. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk yang meliputi bahan baku, barang setengah 

jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang dan 

jasa. 

2. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas penunjang untuk dapat melakukan suatu pekerjaan 

dengan mudah dan efisien. 

3. Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana adalah pemeliharaan terhadap seluruh 

sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. BAU Membuat daftar pendistribusian barang. 

b. BAU Membuat daftar dokumen barang inventaris. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Wakil Ketua II Menerima sarana dan prasarana yang diserah terimakan dari Yayasan 

kepada STIKes IKIFA. 

b. BAU menginput data pendukung barang ke dalam daftar inventaris sarana prasarana.  

c. BAU memberi nomor inventaris. 

d. BAU membuat laporan hasil inventaris barang. 

e. Wakil Ketua II Memberikan persetujuan terkait laporan yang dibuat. 

f. BAU mendistribusikan barang ke ruangan/unit kerja. 

g. BAU membuat berita acara serah terima barang. 
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3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi keseluruhan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana.  

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. UPT Memeriksa barang yang didistribusikan ke dalam ruangan/unit kerja. 

b. Wakil Ketua II Menerima laporan kerusakan barang inventaris dari penanggung 

jawab ruangan. 

c. UPT Melaporkan kerusakan barang kepada Wakil Ketua II untuk ditindak lanjut. 

d. Wakil Ketua II memonitoring pemeliharaan dan fungsi sarana dan prasarana di 

STIKes IKIFA. 

e. Wakil Ketua II memonitoring pemeliharaan sarana dan prasarana 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan pengelolaan sarana dan 

prasarana. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II  

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

4. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Daftar Distribusi Barang. 

2. Laporan Pelaksanaan Monev Sarana dan Prasarana 

 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.41/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN PEMUSNAHAN  

SARANA DAN PRASARANA 

 

A. Tujuan 

1. Menjamin kualitas sarana dan prasarana STIKes IKIFA. 

2. Memastikan sarana prasarana mendukung kelancaran proses belajar mengajar di STIKes. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, dan 

pemusnahan sarana dan prasarana di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara 

dan menjamin sarana dan prasarana di STIKes IKIFA tersedia dengan baik. 

2. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan 

alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang 

mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan 

ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. 

3. Perbaikan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki 

apabila terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana di STIKes IKIFA. 

4. Pemusnahan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan untuk mengeluarkan atau 

menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris barang karena barang 

tersebut sudah dianggap tidak berfungsi untuk kepentingan pelaksanaan perkuliahan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pemeliharaan alat /instrumen laboratorium dalam hal ini melakukan perawatan terhadap 

alat / instrumen laboratorium termasuk kalibrasi.  

2. Kalibrasi alat / instrumen laboratorium dilakukan setiap akhir semester ganjil dan genap. 

3. Kalibrasi alat / instrumen dilakukan pada lembaga resmi yang memiliki surat izin 

rekomendasi dari Badan Kalibrasi Alat Nasional (KAN). 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil ketua II membuat jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana yang secara umum 

digunakan STIKes IKIFA. 
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2. Pelaksanaan 

a. Unit Pelaksana Teknis memberikan Usulan pemeliharaan, perbaikan, dan 

pemusnahan sarana dan prasarana kepada BAU. 

b. BAU menyampaikan formulir usulan kepada Wakil Ketua II dan akan diteruskan 

kepada Ketua STIKes untuk mendapat persetujuan. 

c. Setelah surat disetujui Ketua STIKes, Ketua STIKes menerbitkan Surat Perintah 

Kerja Pemeliharaan, Perbaikan, dan Pemusnahan Sarana dan Prasarana yang akan 

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis. 

d. Setelah pemeliharaan, perbaikan, pemusnahan sarana dan prasarana dilakukan 

kemudian BAU membuat Berita Acara. 

  

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi proses pemeliharaan, perbaikan dan pemusnahan sarana 

dan prasarana yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Unit Pelaksana Teknis memonitoring kondisi sarana prasarana dalam lingkungan 

kerjanya 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan Pemeliharaan, Perbaikan 

serta Pemusnahan Sarana dan Prasarana. 

. 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II 

3. BAU 

4. Unit Pelaksana Teknis 

 

G. Lampiran 

1. Dokumen Pengadaan 

2. Berita Acara Pemeliharaan, Perbaikan serta Pemusnahan Sarana dan Prasarana. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.42/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENERBITAN NASKAH KERJASAMA 

 

A. Tujuan 

1. Prosedur penerbitan naskah kerjasama antara STIKes IKIFA dengan institusi lain 

bermaksud agar dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang melibatkan dengan institusi 

dapat berjalan dengan baik dan mempunyai dasar hukum.  

2. Prosedur penerbitan Naskah Kerjasama antara STIKes IKIFA dengan institusi lain dapat 

dilaksanakan dengan efektif, dan efisien.  

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelaksanaan pembuatan naskah kerjasama antara 

STIKes IKIFA dengan institusi lain. 

 

C. Definisi 

Prosedur penerbitan naskah kerjasama adalah kegiatan menyusun naskah kerjasama dan 

mengesahkan serta  menerbitkan naskah kerjasama dengan institusi lain. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan PIK membuat daftar institusi atau instansi 

yang akan melakukan kerjasama. 

b. PIK membuat dokumen rancangan kerjasama yang berisi data institusi atau instansi, 

bidang kerjasama, keuntungan yang didapat dalam kerjasama, dan luaran 

kerjasama. 

 

2. Pelaksanaan 

a. PIK menyusun draft naskah kerjasama. 

b. Wakil Ketua I mengoreksi draft naskah yang disusun, menelaah, dan memverifikasi 

serta memberikan paraf naskah untuk diusulkan ke Ketua STIKes. 

c. PIK meminta tandatangan pada Pimpinan Institusi yang diajak kerjasama. 

d. Ketua STIKes memeriksa naskah kerjasama yang disusun oleh PIK dan 

menandatangani naskah kerjasama bila sesuai. 

e. PIK memberikan nomor naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua STIKes dan 

pihak terkait serta mendistribusikannya naskah kerjasama tersebut. 
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f. PIK mengarsipkan naskah kerjasama tersebut. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua I mengevaluasi kesesuaian rancangan kerjasama dengan naskah kerjasama 

yang disepakati. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua I memastikan setiap kerjasama akan menghasilkan kebermanfataan 

untuk STIKes IKIFA. 

b. PIK memastikan naskah kerjasama yang dibuat sesuai tujuan 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan penerbitan 

naskah kerjasama. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I 

3. PIK 

 

G. Lampiran 

1. Naskah Kerjasama 

 

H. Referensi 

Pedoman Kerjasama 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.43/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

TATA PERSURATAN 

 

A. Tujuan 

Prosedur tata persuratan ini bertujuan untuk memberikan panduan dalm mengelola dokumen 

surat menyurat dan pengendalian tata persuratan di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk tata persuratan mulai dari penerimaan surat, 

pengelolaan surat, penyusunan surat, pendistribusian hingga penyimpanan. 

 

C. Definisi 

1. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi 

secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain 

2. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh STIKes IKIFA yang berasal dari pihak 

lain baik perorangan maupun instansi lain. 

3. Surat keluar adalah surat yang dikeluarkan oleh STIKes IKIFA untuk diberikan kepada 

pihak lain, baik perorangan maupun instansi lain. 

4. Surat keputusan adalah surat yang berisi aturan atau ketetapan di lingkungan STIKes 

IKIFA terkait suatu hal dalam bentuk tertulis. 

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit yang ditugaskan sebagai pelaksana pada 

terkait bidang kerja tertentu. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Penerbitan surat keputusan berada dibawah koordinasi dan tanggung jawab BAU. 

2. Surat keputusan Ketua STIKes merupakan landasan hukum keabsahan kegiatan di  

STIKes IKIFA 

3. Bila SK tersebut merupakan Kepanitiaan, hendaknya dilampirkan Proposal yang 

didalamnya terdapat kepanitiaan. 

4. Proses penerbitan surat 3-4 hari kerja 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil ketua II dan BAU Menyusun draft pedoman persuratan yang berlaku di 

lingkungan STIKes IKIFA 
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2. Pelaksanaan 

a. Surat Masuk 

1) BAU merekap surat masuk baik yang berupa media elektronik maupun non 

elektronik 

2) BAU mencatat surat masuk dan memeriksa kelengkapan surat, jika surat tidak 

lengkap maka akan diberikan catatan 

3) BAU mengkategorikan surat masuk apakah termasuk surat penting, surat biasa 

atau surat rahasia kemudian memberikan nomor 

4) BAU melampirkan lembar disposisi surat dan di distribusikan sesuai tujuan 

surat. 

b. Surat Keluar 

Pimpinan 

1) Memo atau nota pimpinan diserahkan kepada UPT untuk ditidak lanjuti sesuai 

disposisi 

2) Surat dikonsep oleh UPT sesuai dengan memo pimpinan 

3) Konsep surat diserahkan kepada BAU kemudian dibuatkan surat sesuai konsep. 

4) Surat diperiksa Kembali oleh BAU dan UPT terkait, jika disetujui maka akan 

dibubuhkan paraf pada surat di sebelah kiri nama penandatangan. 

5) Surat ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang 

6) BAU memberikan nomor surat 

7) BAU menggandakan surat sesuai keperluan, kemudian diberikan stempel untuk 

pengesahan surat 

8) BAU mengirimkan surat ke tujuan 

Mahasiswa 

1) Mahasiswa membuka website sia.ikifa.ac.id 

2) Mahasiswa login 

3) Mahasiswa mengklik menu pembuatan surat 

4) Mahasiswa memilih kategori surat yang akan dibuat 

5) Mahasiswa mengisi tujuan surat dan data pendukung lainnya kemudian 

mengklik ajukan surat 

6) BAU login ke sia.ikifa.ac.id 

7) BAU menglik menu persuratan. 

8) BAU Membuatkan surat sesuai urutan pengajuan surat yang telah diterima. 

9) BAU meminta tanda tangan dari pimpinan dan membubuhkan stempel pada 

surat 

10) Setelah status surat berubah menjadi cetak maka mahasiswa dapat langsung 

mengambil surat di BAU. 

c. Surat Keputusan Ketua STIKes 

1) BAU membuat SK berdasarkan usulan dari pimpinan atau UPT. 

2) Surat diperiksa Kembali oleh BAU dan UPT terkait, jika disetujui maka akan 

dibubuhkan paraf pada surat di sebelah kiri nama penandatangan. 

3) Surat keputusan ditandatangani dan disahkan oleh Ketua STIKes. 

4) BAU memberikan nomor surat dan membubuhkan stempel. 
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3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tata persuratan 

agar sesuai dengan ketentuan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. BAU mengarsipkan konsep surat keluar, copyan surat keluar yang diajukan 

mahasiswa, surat masuk dan surat keputusan ketua STIKes 

b. BAU mengecek permintaan surat masuk secara berkala 

c. BAU memeriksa kembali surat masuk yang diajukan oleh mahasiswa apakah 

sudah sesuai dan lengkap. Jika tidak sesuai, tidak lengkap atau terdapat pengajuan 

ganda maka pengajuan surat dapat ditolak. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti tata persuratan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II 

3. BAU 

4. Unit Pelaksana Teknis 

 

G. Lampiran 

1. Surat Keputusan Ketua STIKes IKIFA 

2. Surat Keluar 

3. Surat Masuk 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.44/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK 

 

A. Tujuan 

Memberikan penjelasan mengenai prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk tata cara menyelesaikan pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa. 

 

C. Definisi 

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas 

menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi 

profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang 

harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua I dan II menyusun Buku Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tenaga 

Kependidikan. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i, maka 

penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 

1) Ka. Prodi menerima laporan pelanggaran kode etik. 

2) Ka. Prodi mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran,waktu dan tempat 

terjadinya pelanggaran. 

3) Ka. Prodi menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Wakil Ketua I. 

4) Wakil Ketua I memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh 

informasi lebih lengkap. 

5) Bila Wakil Ketua I menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan,Wakil 

Ketua I cukup memberi nasehat/ peringatan/  teguran kepada mahasiswa/i yang 

bersangkutan. 
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6) Bila pelanggaran  mahasiswa  dinilai termasuk  kategori berat, Wakil Ketua I 

memberikan rekomendasi kepada Ka. Prodi mengenai bentuk hukuman yang 

sesuai. 

7) Ka. Prodi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/i tersebut. 

b. Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga 

Pendidikan, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 

1) Laporan diterima oleh Wakil Ketua II. 

2) Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan, Wakil Ketua II cukup memberi 

peringatan / teguran kepada yang bersangkutan. 

3) Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, Wakil Ketua II mengadakan 

rapat Senat untuk membahas pelanggaran tersebut. 

4) Senat menyampaikan draft rekomendasi mengenai sanksi yang bisa 

diterapkan. Draft tersebut diserahkan kepada ketua senat untuk dirapatkan 

dalam rapat pleno senat. 

5) Ketua senat mengambil keputusan sanksi apa yang akan diberikan kepada 

pelanggar kode etik. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi laporan pelanggaran kode etik baik untuk mahasiswa, 

dosen dan tenaga kependidikan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Ka. Prodi merekap setiap pelanggaran yang terjadi pada prodi masing-masing. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Waket II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik 

mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I  

3. Wakil Ketua II  

4. Ketua Program Studi  

 

G. Lampiran 

Berita acara pelanggaran kode etik 

 

H. Referensi 

Buku Kode etik 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.45/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PELAYANAN UNIT KESEHATAN 

 

A. Tujuan 

Memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan unit kesehatan di lingkungan STIKes 

IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk pelayanan unit kesehatan  di lingkungan STIKes 

IKIFA. 

 

C. Definisi 

Unit Kesehatan Kampus adalah usaha kesehatan yang dijalankan dikampus untuk membina 

dan memelihara kesehatan di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Petugas kesehatan dibantu oleh mahasiswa/i BEM STIKes IKIFA untuk menjaga unit 

kesehatan 

2. Unit Kesehatan digunakan untuk mahasiswa/i yang kelelahan, sedang sakit, dan 

berkebutuhan khusus. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

BAU menetapkan jadwal petugas kesehatan untuk menjaga unit kesehatan di 

lingkungan STIKes IKIFA. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa yang memerlukan penanganan kesehatan mendatangi unit kesehatan 

b. Petugas kesehatan melakukan pencatatan keluhan/penyakit pada “Buku Pasien” 

untuk mahasiswa yang sakit dan membantu mahasiswa berkebutuhan khusus. 

c. Petugas kesehatan melakukan perekapan data mahasiswa yang sakit pada setiap 

akhir bulan dan melaporkannya ke Wakil Ketua I. 

d. BAU membuatkan laporan dan melaporkannya ke Wakil Ketua I. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua I mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh unit kesehatan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Petugas kesehatan mencatat semua data pengguna unit kesehatan dengan lengkap 
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5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pelayanan unit 

kesehatan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. BAU 

3. Petugas UKS 

 

G. Lampiran 

1. Jadwal Jaga Petugas Kesehatan 

2. Laporan kegiatan Unit Kesehatan 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.46/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMINJAMAN LABORATORIUM 

 

A. Tujuan 

1. Menjadi acuan bagi sivitas akademika STIKes IKIFA dalam memanfaatkan 

laboratorium. 

2. Menjamin optimalisasi pengelolaan dan pengawasan dalam pengelolaan fasilitas 

laboratorium di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ini mencakup penjelasan dalam penggunaan laboratorium untuk kegiatan 

eksternal di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Pengguna laboratorium adalah dosen atau mahasiswa yang meminjam laboratorium di 

STIKes IKIFA. 

2. Koordinator Laboratorium adalah staf pengajar STIKes IKIFA yang ditugaskan oleh 

Ketua STIKes untuk mengkoordinir pengelolaan laboratorium. 

3. Laboran adalah tenaga penunjang akademik yang memenuhi syarat untuk bertugas 

membantu Koord. Laboratorium dalam mengelola laboratorium. 

4. Fasilitas Laboratorium adalah bangunan fisik, peralatan pengukuran, peralatan analisis 

kimia, alat gelas, instrumen analisis, bahan kimia, komputer, dan perlengkapan 

pendukung laboratorium. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Peminjaman laboratorium ini berlaku untuk mahasiswa yang berasal dari luar STIKes 

IKIFA. 

2. Pengguna wajib membayarkan biaya peminjaman laboratorium setelah menggunakan 

laboratorium  

3. Peminjaman lab dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 08.00-16.00, 

pemakaian diluar jam tersebut harus mendapatkan izin khusus dari Ka. Laboratorium 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Ka. Laboratorium membuat formulir/logbook dan tata tertib peminjaman laboratorium 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pengguna laboratorium yang berasal dari eksternal mengirimkan surat permohonan 

peminjaman laboratorium yang ditujukan kepada Ketua STIKes. 
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b. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Ka. Laboratorium terkait surat permohonan 

peminjaman laboratorium dari pihak eksternal. 

c. Pengguna laboratorium mengisi formulir peminjaman laboratorium dan menyerahkan 

kepada Koord. Laboratorium. 

d. Pengguna laboratorium mengisi buku tamu peminjaman laboratorium. 

e. Koord. Laboratorium berkoordinasi dengan Laboran tentang status laboratorium 

untuk plotting ketersediaan alat dan bahan, serta penjelasan tata tertib peminjaman 

laboratorium. 

f. Laboran memastikan ketersediaan serta kondisi alat dan bahan yang akan digunakan. 

g. Koord. Laboratorium berkoordinasi kepada Ka. Laboratorium terkait jadwal 

penggunaan laboratorium. 

h. Ka. Laboratorium melaporkan ke Ka. Prodi terkait jadwal penggunaan laboratorium. 

i. Ka. Prodi memproses permohonan peminjaman laboratorium atas persetujuan Wakil 

Ketua II. 

j. Laboran melayani, mengarahkan dan memfasilitasi pengguna selama bekerja di 

laboratorium. 

k. Koord. Laboratorium memantau penggunaan laboratorium oleh pengguna dalam hal 

pemakaian alat, bahan, proses kerja, kebersihan laboratorium, mengisi buku tamu, dan 

mengisi formulir/logbook peminjaman alat dan bahan laboratorium. 

l. Laboran memeriksa penggunaan laboratorium meliputi peralatan, bahan dan 

kebersihan ruangan menjelang akhir periode penggunaan.  

m. Laboran memberikan formulir bebas laboratorium kepada pengguna dan memastikan 

pengisian formulir oleh pengguna sebelum meninggalkan laboratorium. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka. laboratorium  mengevaluasi kegiatan peminjaman laboratorium. 

b. Ka. Laboratorium bersama Wakil Ketua II memastikan prosedur administrasi 

peminjaman laboratorium terpenuhi dan menindaklanjuti penyempurnaan layanan 

peminjaman laboratorium 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Koord. Laboratorium meningkatkan tanggung jawab pengguna laboratorium untuk 

menjaga kelengkapan serta kebersihan alat dan bahan di laboratorium serta mengisi 

logbook penggunaan laboratorium. 

b. Koord. Laboratorium mendokumentasikan surat permohonan/persetujuan 

peminjaman laboratorium, membuat rekap peminjaman laboratorium dan formulir 

bebas laboratorium. 

 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan peminjaman 

laboratorium. 
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F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ka. Prodi 

4. Ka. laboratorium  

5. Koord. laboratorium 

6. Laboran 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Peminjaman  Laboratorium  

2. Formulir peminjaman alat dan bahan laboratorium 

3. Rekap Pengguna Alat/Bahan  

4. Daftar Inventaris Alat laboratorium  

5. Formulir Bebas Laboratorium  

6. Buku Tamu Peminjaman Laboratorium 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.47/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman pendaftaran anggota perpustakaan STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Proses ini dimulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademik selama proses 

pelayanan berlangsung di perpustakaan bagi mahasiswa dan dosen.  

 

C. Definisi 

1. Pendaftaran anggota perpustakaan adalah proses pengajuan diri menjadi anggota 

perpustakaan agar dapat menggunakan fasilitas perpustkaan. 

2. Anggota perpustakaan adalah mahasiswa di lingkungan STIKes IKIFA yang sudah 

mendaftar sebagai anggota perpustakaan. 

3. Aplikasi Slims (Senayan Library Management System) adalah aplikasi yang memuat 

menu anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku dan koleksi 

perpustakaan (buku, jurnal, tugas akhir, dan Laporan PKL). 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Prosedur ini berlaku sepanjang tahun akademik yang berjalan 

2. Wajib mengisi formulir pendaftaran anggota perpustakaan untuk menjadi anggota 

perpustakaan. 

3. Yang mendapatkan kartu anggota perpustakaan hanya yang berstatus mahasiswa dan 

sudah melakukan pendaftaran anggota perpustakaan. 

4. Proses pembuatan Kartu anggota perpustakaan adalah 3 hari kerja. 

5. Waktu pengambilan kartu diinformasikan ketika mahasiwa mengembalikan formulir 

pendaftaran anggota perpustakaan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Ka. Perpustakaan membuat formulir pendaftaran anggota perpustakaan. 

b. Staff Perpustakaan menyiapkan formulir pendaftaran anggota perpustakaan, serta 

alat dan bahan untuk pencetakan kartu perpustakaan. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kepada staf 

perpustakaan. 
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b. Staff perpustakan menginformasikan waktu pengambilan kartu anggota 

perpustakaan kepada mahasiswa. 

c. Staff Perpustakaan menginput data calon anggota ke aplikasi slims. 

d. Staff Perpustakaan merekapitulasi data mahasiswa yang akan dibuatkan kartu 

anggota perpustakaan. 

e. Staff perpustakaan mencetak kartu anggota perpustakaan. 

f. Mahasiswa mengambil kartu anggota di perpustakaan pada waktu yang sudah 

disepakati. 

g. Mahasiswa menandatangai log book serah terima kartu perpustakaan. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Perpustakaan mengevaluasi kegiatan pendaftaran anggota perpustakaan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Staf perpustakaan menghubungi mahasiswa yang belum mengambil kartu perpustakaan 

1 minggu setelah kartu jadi. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pendaftaran 

anggota perpustakaan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ka. Perpustakaan 

5. Staff perpustakaan 

 

G. Lampiran 

1. Formulir pendaftaran anggota perpustakaan 

2. Kartu anggota perpustakaan 

3. Log book serah terima kartu anggota perpustakaan. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.48/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

LAYANAN PEMBACA 

 

A. Tujuan 

Memberi layanan kepada pengunjung yang ingin membaca dan mencari koleksi bahan 

pustaka 

 

B. Ruang Lingkup 

Seluruh pengunjung yang ingin memanfaatkan Perpustakaan untuk membaca, belajar 

dan menambah informasi. 

 

C. Definisi 

1. Pengunjung adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan 

STIKes IKIFA yang ingin menggunakan koleksi buku di perpustakaan.  

2. Call number adalah nomor panggil koleksi yang sudah ditentukan oleh pustakawan 

berdasarkan buku DDC (Due Decimal Clasification) 

3. Aplikasi Slims (Senayan Library Management System) adalah aplikasi yang memuat 

menu anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku dan koleksi 

perpustakaan (buku, jurnal, tugas akhir, dan Laporan PKL). 

4. Buku Referensi adalah buku yang tidak dapat di pinjam yang terdiri dari laporan KTI, 

laporan PKL, dan buku-buku edisi terbatas. 

5. Koleksi bahan pustaka adalah semua bahan pustaka yang ada sesuai dengan kebutuhan 

sivitas akademika dan dapat digunakan oleh para pengguna perpustakaan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pengunjung wajib mengisi Aplikasi Buku Pengunjung dianjungan komputer sistem 

setiap berkunjung ke perpustakaan.  

2. Pengunjung wajib mengisi Formulir layanan pembaca untuk dapat membaca koleksi 

buku di perpustakaan. 

3. Apabila Pengunjung mengalami kesulitan dalam pencarian koleksi buku melalui katalog 

system, dapat meminta bantuan kepada petugas perpustakaan 

4. Buku referensi diambilkan oleh petugas perpustakaan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Ka. Perpustakaan menyiapkan formulir layanan pembaca 
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2. Pelaksanaan 

a. Pengunjung mencari koleksi buku yang ingin dipinjam melalui komputer pada 

aplikasi slims dengan cara: 

1) Pengunjung mengklik aplikasi buku pengunjung  

2) Pengunjung mengisi data pengunjung dan klik “go”. 

3) Pengunjung mengklik “form layanan pembaca”. 

4) Pengunjung menginput data diri dan data koleksi yang ingin dibaca kemudian 

klik “Minta Diambilkan” untuk dapat mencetak formulir layanan pembaca 

secara otomatis. 

b. Pengunjung mencari dan mengambil buku tersebut dirak sesuai dengan call number 

pada formulir. 

c. Pengunjung dapat membaca buku dimeja baca yang tersedia di ruang perpustakaan. 

d. Pengunjung mengembalikan koleksi ke staf perpustakaan. 

e. Staf perpustakaan menandatangani formulir sebagai bukti pengembalian. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Perpustakaan mengevaluasi kegiatan layanan pembaca. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Staf perpustakaan mengecek kembali formulir layanan pembaca untuk memastikan 

bahwa semua koleksi telah dikembalikan.. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan layanan 

pembaca. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ka. Perpustakaan 

5. Staff Perpustakaan 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.49/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMINJAMAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA 

 

A. Tujuan 

Melayani dan melaksanakan prosedur peminjaman koleksi bahan pustaka perpustakaan 

untuk pengguna sesuai peraturan yang berlaku. 

 

B. Ruang Lingkup 

Peminjaman koleksi bahan pustaka bagi pengguna/anggota perpustakaan (mahasiswa, 

dosen dan tenaga kependidikan), dan memperbolehkan peminjaman untuk dibawa 

pulang/keluar perpustakaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. 

 

C. Definisi 

1. Peminjaman koleksi bahan pustaka yaitu proses yang dilakukan agar dapat 

menggunakan koleksi buku dalam jangka waktu tertentu. 

2. Pengguna adalah mahasiswa yang merupakan anggota perpustakaan, dosen dan tenaga 

kependidikan di lingkungan STIKes IKIFA yang menggunakan fasilitas perpustakaan.  

3. Aplikasi Slims (Senayan Library Management System) adalah aplikasi yang memuat 

menu anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku dan koleksi 

perpustakaan (buku, jurnal, tugas akhir, dan Laporan PKL). 

4. Call number adalah nomor panggil koleksi yang sudah ditentukan oleh pustakawan 

berdasarkan buku DDC (Due Decimal Clasification) 

5. Buku Referensi adalah buku yang tidak dapat di pinjam yang terdiri dari laporan KTI, 

laporan PKL, dan buku-buku edisi terbatas. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Mahasiswa yang dapat meminjam buku adalah mahasiswa yang berstatus anggota 

perpustakaan dan dapat menunjukan kartu anggota perpustakaan. 

2. Koleksi bahan pustaka yang dapat dipinjam hanya buku.  

3. Buku referensi, laporan KTI, laporan PKL hanya boleh dibaca dan tidak dapat dipinjam. 

4. Dosen dan tenaga kependidikan yang ingin meminjam buku wajib mengisi formulir 

peminjaman. 

5. Waktu peminjaman buku untuk mahasiswa 1 minggu/buku dengan maksimal 

peminjaman adalah 2 buku. 

6. Waktu peminjaman buku untuk dosen dan tendik adalah 1 semester dengan maksimal 

peminjaman adalah 3 buku. 

7. Mahasiswa yang meminjam 2 buku maka kartu anggota mahasiswa akan ditahan oleh 

staf perpustakaan. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

c. Ka. Perpustakaan membuat formulir peminjaman buku. 

d. Membuat aturan terkait peminjaman buku 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pengguna mencari koleksi buku yang ingin dipinjam melalui komputer pada 

aplikasi slims dengan cara mengklik katalog buku dan memasukan data buku yang 

ingin dicari.  

b. Pengguna mencari buku di rak berdasarkan call number yang didapat dari katalog. 

c. Mahasiswa yang akan meminjam buku wajib untuk menunjukan kartu anggota 

perpustakaan untuk dilakukan pengecekan data keanggotaan dan data pinjaman 

sebelumnya.  

d. Dosen dan tenaga kependidikan yang meminjam buku maka wajib mengisi 

formulir peminjaman buku yang sudah disediakan. 

e. Staf perpustakaan mendata peminjaman koleksi buku yang dipinjam mahasiswa 

dan memberikan stempel tanggal pengembalian di lidah katalog.  

f. Staf perpustakaan mencatat koleksi buku yang dipinjam dosen atau tenaga 

kependidikan pada formulir peminjaman buku, meminta paraf peminjam, 

menstempel tanggal pengembalian di formulir peminjaman buku dan di lidah 

katalog. 

g. Pengguna dapat membawa pulang buku yang sudah dipinjam. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Perpustakaan mengevaluasi kegiatan peminjaman koleksi bahan pustaka. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Staf perpustakaan menghubungi mahasiswa yang belum mengembalikan buku 

1minggu dari tanggal pengembalian. 

b. Staf perpustakaan merekap pinjaman buku yang belum dikembalikan oleh dosen 

dan tenaga kependidikan pada tiap awal semester baru. 

c. Staf perpustakaan memeriksa data pinjaman buku mahasiswa yang sudah melewati 

batas waktu pengembalian. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan 

peminjaman koleksi bahan pustaka. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ka. Perpustakaan 
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5. Petugas Perpusatakaan 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Peminjaman Buku 

2. Kartu Anggota Perpustakaan 

 

H. Referensi 

Tata Tertib perpustakaan 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.50/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGEMBALIAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA 

 

A. Tujuan 

Melayani dan melaksanakan prosedur pengembalian koleksi bahan pustaka perpustakaan 

yang dipinjam oleh pengguna/anggota perpustakaan sesuai peraturan yang berlaku. 

 

B. Ruang Lingkup 

Pengembalian koleksi bahan pustaka yang dipinjam oleh pengguna/anggota perpustakaan 

STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Pengembalian koleksi bahan pustaka adalah proses memulangkan atau menyerahkan 

kembali buku yang dipinjam ke perpustakaan. 

2. Pengguna adalah mahasiswa yang merupakan anggota perpustakaan, dosen dan tenaga 

kependidikan di lingkungan STIKes IKIFA yang menggunakan fasilitas perpustakaan.  

3. Aplikasi Slims (Senayan Library Management System) adalah aplikasi yang memuat 

menu anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku dan koleksi 

perpustakaan (buku, jurnal, tugas akhir, dan Laporan PKL). 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Waktu pengembalian buku untuk mahasiswa adalah 1 minggu/buku terhitung dari 

tanggal peminjaman. 

2. Waktu pengembalian buku untuk dosen dan tenaga kependidikan adalah 1 semester. 

Buku wajib dikembalikan setelah UAS di setiap semester. 

3. Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang masih ingin meminjam lebih dari 1 semester 

maka wajib melakukan perpanjangan di perpustakaan. 

4. Mahasiswa yang ingin melakukan pengembalian koleksi bahan pustaka wajib 

menunjukan kartu anggota perpustakaan 

5. Jika pengembalian buku dilakukan sudah melewati tanggal pengembalian maka 

mahasiwa akan dikenakan denda. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Ka. Perpustakaan membuat formulir peminjaman buku. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pengguna mengembalikan buku ke staf perpustakaan.  



 
 

 

139 

b. Staf melakukan pengecekan data pada aplikasi slims bagi mahasiswa atau pada 

formulir peminjaman buku bagi dosen dan tenaga kependidikan.  

c. Staf mengupdate data pinjaman buku pada aplikasi slims bagi mahasiswa atau 

memberikan paraf pengembalian di formulir peminjaman bagi dosen dan tenaga 

kependidikan. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Perpustakaan mengevaluasi kegiatan pengembalian koleksi bahan pustaka. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Staf perpustakaan memeriksa keadaan buku yang dikembalikan dan memastikan buku 

dalam kondisi baik seperti sebelum dipinjam. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan 

peminjaman koleksi bahan pustaka. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ka. Perpustakaan 

5. Staf Perpustakaan 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Peminjaman Buku 

2. Kartu Anggota Perpustakaan 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.51/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PERPANJANGAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA 

 

A. Tujuan 

Melayani dan melaksanakan prosedur perpanjangan peminjaman koleksi bahan pustaka 

perpustakaan untuk pengguna (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan) sesuai peraturan 

yang berlaku. 

 

B. Ruang Lingkup 

Perpanjangan waktu peminjaman koleksi bahan pustaka bagi pengguna/anggota 

perpustakaan (mahasiswa, dosen dan karyawan), sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 

berlaku. 

 

C. Definisi 

1. Perpanjangan peminjaman koleksi bahan pustaka adalah proses membuat waktu 

peminjaman buku menjadi lebih lama dari waktu yang seharusnya. 

2. Pengguna adalah mahasiswa yang merupakan anggota perpustakaan, dosen dan tenaga 

kependidikan di lingkungan STIKes IKIFA yang menggunakan fasilitas perpustakaan.  

3. Aplikasi Slims (Senayan Library Management System) adalah aplikasi yang memuat 

menu anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku dan koleksi 

perpustakaan (buku, jurnal, tugas akhir, dan Laporan PKL). 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Mahasiswa yang ingin melakukan perpanjangan peminjaman koleksi bahan pustaka 

wajib menunjukan kartu anggota perpustakaan. 

2. Jika perpanjangan buku dilakukan sudah melewati tanggal pengembalian maka 

mahasiswa akan dikenakan denda. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Ka. Perpustakaan membuat formulir peminjaman buku. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pengguna membawa buku yang ingin di perpanjang ke staf perpustakaan.  

b. Staf melakukan pengecekan riwayat peminjaman pada aplikasi slims bagi 

mahasiswa atau pada formulir peminjaman buku bagi dosen dan tenaga 

kependidikan.  
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c. Staf mengupdate data pinjaman buku pada aplikasi slims bagi mahasiswa atau 

mengupdate data pinjaman di formulir peminjaman bagi dosen dan tenaga 

kependidikan. 

d. Staf perpustakaan memberikan stempel tanggal pengembalian baru pada lidah 

katalog. 

e. Pengguna dapat membawa pulang buku yang sudah diperpanjang. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Perpustakaan mengevaluasi kegiatan perpanjangan koleksi bahan pustaka. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Staf perpustakaan memeriksa keadaan buku yang dikembalikan dan memastikan buku 

dalam kondisi baik seperti sebelum dipinjam. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan 

peminjaman koleksi bahan pustaka. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ka. Perpustakaan 

5. Staf Perpustakaan 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Pustaka 

2. Kartu Anggota Perpustakaan 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.52/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGADAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN 

 

A. Tujuan 

Sebagai pedoman pengadaan koleksi bahan pustaka perpustakaan STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Proses pengadaan ini dimulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademik 

baik pengadaan melalui pembelian, sumbangan, denda, dan berlangganan. 

2. Prosedur ini berlaku selama 1 tahun akademik berjalan dan pergantian. 

3. Pengadaan dapat melalui pembelian, sumbangan, denda dan berlangganan. 

 

C. Definisi 

1. Pengadaan adalah proses menyiapkan bahan pustaka baik dengan melakukan pembelian, 

sumbangan, denda dan berlangganan. 

2. Pengadaan melalui pembelian adalah pembelian secara langsung atau pemesanan lewat 

email ke toko buku atau penerbit. 

3. Pengadaan melalui sumbangan adalah penerimaan buku/jurnal/koleksi bahan pustaka 

lainnya dari sumbangan mahasiswa, dosen, karyawan, institusi. 

4. Pengadaan melalui denda adalah penerimaan buku dari mahasiswa karena unsur 

pelanggaran tertentu. 

5. Pengadaan melalui berlangganan adalah penerimaan bahan pustaka dari toko buku, 

penerbit, atau institusi pembelian secara berkala. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Staf Perpustakaan menyiapkan list judul buku yang akan diperlukan oleh dosen. 

b. Staf Perpustakaan mencari tau harga dari buku yang akan dipesan 

c. Ka. Perpustakaan memilih tempat pemesanan bahan pustaka 

 

2. Pelaksanaan 

a. Staf Perpustakaan merekapitulasi judul buku melalui database katalog online. 

b. Ka. Perpustakaan membuat RKA pengadaan koleksi bahan pustaka. 

c. Ka. Perperpustakaan menyerahkan RKA kepada Wakil ketua II. 

d. Wakil Ketua II menyeleksi kembali RKA pengadaan pustaka. 

e. Wakil Ketua II mengajukan RKA pengadaan pustaka yang termasuk dalam RKAT. 
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f. Ketua STIKes menyetujui RKAT yang terkait dengan RKA pengadaan bahan 

pustaka. 

g. Staf perpustakaan melengkapi data bibliografi buku yang ingin dipesan dan 

melakukan pemesanan koleksi bahan pustaka. 

h. Untuk instansi atau institusi lain dan alumni yang ingin memberikan sumbangan 

bahan pustaka dapat langsung menyerahkan bahan pustaka ke STIKes IKIFA. Staf 

perpustakaan akan membuat serah terima sumbangan buku perpustakaan. 

i. Untuk mahasiswa yang diberikan sanksi pemberian buku kepada perpustakaan 

dapat menyerahkan buku langsung ke perpustakaan. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. Ka. Perpustakaan membuat hasil evaluasi kegiatan pengadaan buku dalam bentuk 

laporan pertanggung jawaban pengadaan koleksi bahan pustaka. 

b. Wakil Ketua II memberikan usulan terkait RKAT pengadaan bahan pustaka. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ka. Perpustakaan mengecek kembali judul dan jumlah buku yang akan diajukan 

dalam pengadaan bahan pustaka melalui pembelian. 

b. Staf perpustakan merekapitulasi data dan jumlah buku pada proses pengadaan 

buku baik melalui pembelian, sumbangan, denda atau berlangganan. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pengadaan bahan 

pustaka. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ka. Perpustakaan 

5. Staf Perpustakaan 

 

G. Lampiran 

1. RKAT pengadaan Bahan Pustaka 

2. Laporan pertanggungjawaban pengadaan bahan pustaka 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.53/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGOLAHAN & PENGATALOGAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA, 

JURNAL, DAN TUGAS AKHIR MAHASISWA 

 

A. Tujuan 

1. Sebagai pedoman pengolahan koleksi bahan pustaka, jurnal, dan tugas akhir mahasiswa 

STIKes IKIFA. 

2. Sebagai pedoman untuk mendata, mengolah, mengkatalog, mendisplay dan mengupload 

koleksi bahan pustaka, jurnal, dan Tugas Akhir Mahasiswa yang sudah dimiliki 

perpustakaan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Seluruh koleksi bahan pustaka, jurnal, dan Tugas Akhir (KTI dan Skripsi) yang akan 

dikelola oleh staf perpustakaan. 

 

C. Definisi 

1. Bahan pustaka adalah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan STIKes IKIFA 

2. Jurnal adalah tulisan atau karya ilmiah dibuat oleh seseorang baik itu dosen, tenaga 

pendidik, atau peneliti yang berkompeten di bidangnya dan diterbitkan oleh suatu 

instansi (lembaga) atau STIKes IKIFA itu sendiri. 

3. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi 

berdasarkan hasil penelitian baik berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Skripsi. 

4. Aplikasi Slims (Senayan Library Management System) adalah aplikasi yang memuat 

menu anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku dan koleksi 

perpustakaan (buku, jurnal, tugas akhir, dan Laporan PKL). 

5. Call number adalah nomor panggil koleksi yang sudah ditentukan oleh pustakawan 

berdasarkan buku DDC (Due Decimal Clasification). 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Staf perpustakaan membuat daftar bahan pustaka, jurnal, dan tugas akhir mahasiswa 

yang akan diolah. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pengolahan, pengkatalogan koleksi bahan pustaka 
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1) Staf perpustakaan mengolah koleksi bahan pustaka baru yang diterima dari 

pembelian atau sumbangan. 

2) Staf perpustakaan mengkatalog koleksi bahan pustaka dengan memberikan 

stempel dan nomor induk pada bahan pustaka sebagai identitas dan inventaris 

perpustakaan. 

3) Staf perpustakaan mengkatalog koleksi bahan pustaka kedatabase 

perpustakaan/system computer katalog berdasarkan subyek, judul, pengarang, 

tempat terbit dan tahun, mengklasifikasi dan memberi call number berdasarkan 

DDC 22 agar bahan pustaka mudah ditemukan pada saat pencarian. 

4) Staf perpustakaan memberikan label pada tulang buku, kantong buku, kartu 

tanggal pengembalian. 

5) Staf perpustakaan mengupload jurnal ke website perpustakaan agar pengguna 

dapat mengakses secara online. 

b. Pengolahan, pengkatalogan jurnal 

1) Staf perpustakaan perpustakaan mengolah jurnal baru yang diterima dari 

pembelian atau sumbangan. 

2) Staf perpustakaan perpustakaan mengkatalog jurnal dengan memberikan stempel 

dan nomor induk pada jurnal sebagai identitas dan inventaris perpustakaan. 

3) Staf perpustakaan mengkatalog jurnal kedatabase perpustakaan/system 

computer katalog berdasarkan subyek, judul, pengarang, no jurnal, volume dan 

tahun, memberi call number agar jurnal mudah ditemukan pada saat pencarian. 

4) Staf perpustakaan memberikan label pada tulang buku jurnal. 

5) Staf perpustakaan mengupload jurnal ke website perpustakaan agar pengguna 

dapat mengakses secara online. 

c. Pengoalahan, pengkatalogan Tugas Akhir Mahasiswa 

1) Staf perpustakaan perpustakaan mengolah buku Tugas Akhir yang sudah 

disumbangkan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan. 

2) Staf perpustakaan perpustakaan mengkatalog Tugas Akhir dengan memberikan 

stempel dan nomor induk pada Tugas Akhir sebagai identitas dan inventaris 

perpustakaan 

3) Staf perpustakaan mengkatalog Tugas Akhir kedatabase perpustakaan/system 

computer katalog berdasarkan subyek, judul, pengarang dan tahun, memberi call 

number agar Tugas Akhir mudah ditemukan pada saat pencarian  

4) Staf perpustakaan memberikan label pada tulang buku Tugas Akhir 

5) Staf perpustakaan mengupload Tugas Akhir ke website perpustakaan agar 

pengguna dapat mengakses secara online. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Perpustakaan mengevaluasi proses pengelolaan dan pengatalogan bahan pustaka 

jurnal dan Tugas Akhir mahasiswa. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Staf perpustakaan merekap data bahan pustaka, jurnal, dan Tugas Akhir mahasiswa 

yang akan di upload di website perpustakaan. 
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5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Waket II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik 

membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pengolahan koleksi bahan 

pustaka, jurnal, dan tugas akhir mahasiswa. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ka. Perpustakaan 

5. Staff perpustakaan 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.54/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGOLAHAN DIGITAL COLLECTION 

 

A. Tujuan 

Untuk mengelola, mengkatalog, dan mengupload Tugas Akhir dalam bentuk softcopy 

(CD/DVD) yang sudah disumbangkan oleh mahasiswa untuk inventaris koleksi 

perpustakaan dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna. 

  

B. Ruang Lingkup 

Seluruh koleksi Tugas Akhir baik KTI atau Skripsi dalam bentuk softcopy (CD/DVD) yang 

akan dikelola oleh petugas perpustakaan. 

 

C. Definisi 

1. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi 

berdasarkan hasil penelitian baik berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Skripsi. 

2. Aplikasi Slims (Senayan Library Management System) adalah aplikasi yang memuat 

menu anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku dan koleksi 

perpustakaan (buku, jurnal, tugas akhir, dan Laporan PKL). 

3. CD/DVD adalah jenis-jenis cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data 

dan sifatnya portable atau bisa dibawa kemana-mana. 

4. Pengguna adalah mahasiswa yang merupakan anggota perpustakaan, dosen dan tenaga 

kependidikan di lingkungan STIKes IKIFA yang menggunakan fasilitas perpustakaan.  

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Mahasiswa menyerahkan softcopy Tugas Akhir bersama dengan Buku Tugas Akhir 

sebagai syarat kelulusan. 

2. Softcopy Tugas Akhir dimasukan kedalam CD/DVD dan diberi cover CD. 

3. Format Cover CD terdiri dari judul tugas akhir, nama dan nim penulis, tandatangan 

pembimbing dan program studi. 

4. File tugas akhir yang dikumpulkan adalah file lengkap beserta lampiran. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Staf perpustakaan mengumpulkan CD Tugas Akhir yang telah diserahkan mahasiswa 

 

2. Pelaksanaan 

a. Staf perpustakaan mengecek isi file Tugas Akhir dalam bentuk softcopy yang sudah 

disumbangkan oleh mahasiswa 
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b. Staf perpustakaan mengolah file Tugas Akhir agar dapat diakses ke website 

perpustakaan dan slims perpustakaan dan dapat digunakan oleh pengguna 

perpustakaan/mahasiswa yang lain. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ka. Perpustakan mengevaluasi proses pengolahan digital collection. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Staf perpustakaan mengecek kembali bahwa semua CD yang berisi Tugas akhir 

mahasiswa sudah diinput ke website perpustakaan dan slims. 

b. Staf perpustakaan memastikan bahwa Tugas akhir mahasiswa yang sudah diinput 

dapat diakses oleh pengguna. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pengolahan 

digital collection. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ka. Perpustakaan 

5. Staff perpustakaan 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.55/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMELIHARAAN KEBERSIHAN 

 

A. Tujuan 

1. Menjelaskan prosedur pemeliharaan kebersihan lingkungan kampus STIKes IKIFA. 

2. Menjelaskan pihak – pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan 

lingkungan kampus STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Prosedur pemeliharaan kebersihan lingkungan kampus STIKes IKIFA. 

2. Pihak – pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan lingkungan STIKes 

IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Pemeliharaan adalah perawatan dan penjagaan kebersihan pada seluruh sarana dan 

prasarana di STIKes IKIFA. 

2. Pemeliharaan gedung dan ruangan meliputi kebersihan bangunan, lantai, ruangan 

kantor, ruangan kuliah, laboratorium, dan toilet 

3. Pemeliharaan kebersihan lingkungan STIKes IKIFA meliputi selasar, taman, halaman, 

tempat parkir, selokan, tempat sampah dan saluran air. 

4. Petugas kebersihan adalah orang yang melakukan kegiatan pemeliharaaan kebersihan 

pada seluruh sarana dan prasarana di STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pemeliharaan kebersihan gedung, ruangan dan lingkungan adalah tanggung jawab 

petugas kebersihan di STIKes IKIFA. 

2. Seluruh civitas akademika wajib menjaga kebersihan baik Gedung, ruangan, dan 

lingkungan di STIKes IKIFA. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua II membagi tugas untuk petugas kebersihan terkait pemeliharaan 

kebersihan di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Kebersihan Gedung dan Ruangan 

1) Petugas kebersihan yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan kebersihan 

gedung dan ruangan datang sebelum jam perkuliahan dimulai untuk membuka 

semua ruangan yang telah ditentukan. 
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2) Petugas membersihkan dan merapikan ruangan serta gedung yang sudah 

ditentukan serta menyalakan AC pada setiap ruangan. 

3) Petugas membersihkan kembali seluruh ruangan setelah jam perkuliahan selesai 

dan mengunci seluruh ruangan. 

4) Petugas yang ditunjuk membersihkan toilet di semua area. 

5) Petugas yang sudah selesai melakukan pemeliharaan kebersihan dapat 

menceklis kartu kebersihan. 

b. Kebersihan Lingkungan 

Petugas kebersihan yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan kebersihan 

lingkungan  melakukan pemeliharaan sesuai dengan tugas yang diberikan seperti 

perawatan taman, membersihkan selasar, membersihkan dan menjaga tempat 

parkir, membersihkan selokan, membuang sampah, dan membersihkan saluran air. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil ketua II melakukan evaluasi pemeliharaan kebersihan yang dilakukan oleh 

petugas kebersihan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II memberikan teguran lisan/tertulis bagi petugas kebersihan yang tidak 

melakukan tugasnya dengan baik. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pemeliharaan kebersihan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II 

3. Sivitas akademik STIKes IKIFA 

4. Petugas Kebersihan 

 

G. Lampiran 

Formulir Ceklis Kebersihan Ruangan dan Lingkungan 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.56/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGAMANAN KAMPUS 

 

A. Tujuan 

1. Menjelaskan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengamanan  kampus. 

2. Menjelaskan prosedur pengamanan kampus STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas keamanan kampus. 

2. Prosedur pengamanan kampus STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Pengamanan adalah kegiatan untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka 

penyelenggaraan keamanan di lingkungan kerjanya. 

2. Petugas Keamanan adalah orang yang melakukan pengamanan di lingkungan STIKes 

IKIFA. 

3. Pos keamanan adalah tempat  petugas keamanan berjaga yang terletak di gerbang 

STIKes IKIFA. 

4. Tamu adalah seseorang yang bukan civitas akademika STIKes IKIFA yang memiliki 

keperluan di STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Jam kerja petugas keamanan dari pukul 07.00 – 21.00 WIB.  

2. Jika masih terdapat perkuliahan pada jam 21.00 maka petugas keamanan harus 

menunggu perkuliahan hingga selesai. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua II membuat jadwal kerja dan tupoksi petugas keamanan. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Petugas keamanan wajib sudah berada di pos keamanan maksimal jam 07.00 WIB 

b. Petugas keamanan menseleksi tamu yang keluar masuk kedalam lingkungan STIKes 

IKIFA. 

c. Petugas keamanan memeriksa identitas dan keperluan tamu yang datang ke STIKes 

IKIFA. 

d. Tamu mengisi buku Kunjungan yang ada di pos keamanan. 

e. Petugas keamanan memberikan nametag kepada tamu yang diizinkan masuk. 
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f. Tamu mengembalikan nametag kepada petugas keamanan jika keperluan di STIKes 

IKIFA sudah selesai. 

g. Petugas keamanan juga melakukan pemeriksaan keliling di lingkungan STIKes 

IKIFA. 

h. Petugas keamanan melakukan pengecekan akhir dengan cara berkeliling kampus 

sebelum pulang. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi kegiatan pengamanan kampus. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Petugas keamanan mengkonfirmasi kehadiran orang yang ingin ditemui (pimpinan atau 

unit kerja tertentu) kepada BAU. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan pengamanan kampus. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. BAU 

4. Petugas Keamanan 

 

G. Lampiran 

1. Jadwal jam kerja petugas keamanan. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.57/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENERIMAAN DAN PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

A. Tujuan 

Agar penerimaan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan di STIKes IKIFA dapat 

dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk penerimaan dan penempatan dosen dan tenaga 

kependidikan di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan pegawai baik pegawai baru, mutasi internal, 

maupun pegawai dari instansi lain sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.   

2. Penempatan adalah kegiatan menempatkan dosen atau tendik pada salah satu unit di 

STIKes IKIFA sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. 

3. Dosen adalah pegawai yang berkewajiban untuk melakukan Tri dharma. 

4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan 

proses belajar mengajar. 

5. Surat Ikatan Kerja adalah surat kesepakatan kerja antara pelamar dengan STIKes IKIFA 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Permintaan usulan penambahan Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan 

berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh Wakil Ketua II atau permintaan 

Penanggung Jawab unit kerja. 

2. Jika tidak ditemukan lamaran yang sesuai makan akan diminta kepada para dosen dan 

pegawai internal untuk menginformasikan serta mengajukan calon kandidat pegawai. 

3. Wawancara dilakukan setelah pelamar lulus pada tes potensi akademik. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua II melakukan analisis terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia baik 

dosen maupun Tenaga Pendidikan. 

b. Wakil Ketua II membuat pemetaan kebutuhan SDM yang tertuang dalam Renstra 

dan Renop. 

c. Penanggung Jawab unit kerja melakukan analisis terkait kebutuhan Sumber daya 

Manusia pada setiap unit kerja. 
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2. Pelaksanaan 

a. Penanggung Jawab unit kerja mengisi formulir permintaan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan diajukan kepada Wakil Ketua II. 

b. Wakil Ketua II memeriksa usulan kebutuhan pegawai, setelah disetujui Wakil 

Ketua II mengajukan kembali kepada Ketua STIKes. 

c. Ketua STIKes memverifikasi usulan penambahan dan penempatan pegawai dari 

Wakil Ketua II, Setelah disetujui maka Ketua STIKes mengajukan kembali kepada 

Yayasan. 

d. Setelah disetujui Yayasan, Wakil Ketua II melakukan proses penerimaan pegawai 

sesuai dengan kualifikasi akademik dan analisis kebutuhan. (Jika tidak disetujui 

maka tidak dilanjutkan proses rekruitmen). 

e. Wakil Ketua II menginstruksikan kepada BAU untuk menyeleksi berkas lamaran 

calon pegawai. 

f. Setelah didapatkan lamaran yang memenuhi kriteria dan persyaratan, BAU 

menginformasikan kepada calon pegawai untuk melakukan tes wawancara. 

g. Wakil Ketua II melakukan proses wawancara dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan. 

h. BAU membuatkan Surat Ikatan Kerja. dan Pegawai yang diterima menandatangani 

Surat Ikatan Kerja. 

i. Wakil Ketua II menempatkan Pegawai sesuai dengan usulan kebutuhan pegawai 

yang telah disetujui. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi kegiatan penerimaan dan penempatan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Wakil Ketua II mempertimbangkan usulan kebutuhan pegawai berdasarkan Renstra 

dan Renop. 

b. BAU menyimpan Surat Ikatan Kerja. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan penerimaan dan penempatan dosen 

dan Tenaga kependidikan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Renstra 

2. Renop 
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3. Formulir Permintaan SDM 

4. Surat Ikatan Kerja 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.58/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

USULAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN 

 

A. Tujuan 

Prosedur usulan jabatan fungsional dosen dibuat untuk mempermudah dosen dan bagian 

kepegawaian dalam melakukan tugasnya. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini meliputi tata cara dosen membuat usulan jabatan fungsional di lingkungan 

STIKes IKIFA.  

 

C. Definisi 

1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Jabatan Fungsional adalah suatu pola untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, 

jabatan dan peningkatan profesionalisme Dosen. 

3. Jenjang jabatan dosen yang yang terendah sampai tertinggi, yaitu : 

a. Asisten Ahli. 

b. Lektor. 

c. Lektor Kepala. 

d. Guru Besar. 

4. Angka kredit dosen adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai 

butir-butir kegiatan yang diberikan/ ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang 

telah dicapai oleh seorang dosen dan dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam 

rangka pembinaan karir dalam jabatan fungsional dosen. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Dosen wajib menyiapkan berkas yang diperlukan untuk pengajuan jabatan fungsional. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua II membuat pemetaan SDM terkait perolehan jabatan fungsional 

dosen.  

b. Bagian Kepegawaian mengidentifikasi dosen yang akan diusulkan Jabatan 

Fungsionalnya berdasarkan dari SK Jabatan Fungsional yang terakhir (minimal 

telah mencapai 1 tahun dari SK terakhir). 
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2. Pelaksanaan 

a. BAU membuat dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada dosen yang akan 

dihitung angka kreditnya untuk menyiapkan berkas & dokumen pribadi yang 

diperlukan dalam pengusulan Jabatan Fungsional Dosen dan penghitungan angka 

kredit dosen yang bersangkutan. 

b. Dosen mengumpulkan dokumen dan berkas yang diperlukan dalam pengusulan 

Jabatan Fungsional Dosen dan penghitungan angka kredit oleh dosen yang 

bersangkutan di BAU. 

c. Wakil Ketua II mengelompokan berkas untuk penghitungan awal Angka Kredit 

Dosen  

Jenis pengelompokan berkas : 

1) Pendidikan dan Pengajaran (meliputi SK Mengajar, SK Pembimbing PKL, 

SK Pembimbing TA, SK Jabatan, dll). 

2) Pengabdian Masyarakat (meliputi sertifikat kegiatan pelatihan). 

3) Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi (meliputi SK Kepanitiaan). 

d. Wakil Ketua II melakukan proses perhitungan angka kredit dari pengelompokan 

berkas. Jika angka kredit yang dikumpulkan tidak sesuai (kurang) dengan peraturan 

pemerintah maka disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk menambah 

angka kredit tersebut. 

e. Penyiapan berkas – berkas pendukung untuk keperluan pengusulan Jabatan 

Fungsional Dosen dan Penghitungan Angka Kredit Dosen dengan memfotocopy 

semua berkas pendukung tersebut. 

f. Membuat Resume Usul Penetapan Angka Kredit.  

g. Menyusun berkas Permohonan Pengajuan Penetapan Angka Kredit dengan 

susunan sebagai berikut : 

1) SK Pengangkatan Dosen. 

2) Ijazah, transkrip, sertifikat penataran. 

3) Berita acara pertimbangan dan persetujuan senat. 

4) Daftar hadir senat. 

5) Daftar Riwayat Hidup. 

6) Resume. 

7) 2 lembar Lampiran 1 (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan 

Fungsional). 

8) 2 lembar Lampiran 2 (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan 

Pengajaran). 

9) 2 lembar Lampiran 3 (Daftar Kegiatan Penelitian). 

10) 2 lembar Lampiran 4 (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat). 

11) 2 lembar Lampiran 5 (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri 

Dharma PerguruanTinggi). 

12) Berkas Pendukung untuk lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, 

lampiran 5. 
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3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II membuat evaluasi terhadap pemenuhan jabatan fungsional dosen 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Dosen yang diajukan mengecek kembali jumlah angka kredit yang sudah dibuat 

oleh Wakil Ketua II. 

b. BAU memberikan daftar berkas yang harus disiapkan oleh dosen untuk dilengkapi. 

c. BAU memeriksa kembali kelengkapan berkas yang disiapkan dosen  

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan mengenai jabatan 

fungsional dosen. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. BAU 

5. Dosen 

 

G. Lampiran 

1. Berkas-berkas pendukung yang dipersiapkan adalah : 

a. Lampiran I (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit).  

b. Lampiran II (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran).  

c. Lampiran III (Daftar Kegiatan Penelitian). 

d. Lampiran IV (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada 

Masyarakat). 

e. Lampiran V (Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri Dharma 

Perguruan Tinggi)  

f. Setiap lampiran tersebut disertai (dilampiri) dengan berkas pendukung (dalam 

bentuk fotocopy/ salinannya). 

2. Menyiapkan berkas pendukung lainnya, seperti : 

a. Fotocopy SK Pengangkatan Dosen (rangkap 3). 

b. Fotocopy Ijasah (rangkap 3). 

c. Fotocopy Transkrip (rangkap 3). 

d. Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat.   

e. Daftar Hadir Senat. 

f. Naskah Penelitian dan Buku (jika ada). 

 

H. Referensi 

1. Permenpan RB No. 17 Tahun 2013 (No. 46 Tahun 2013) tentang Jabatan Fungsional 

Dosen dan Angka Kreditnya. 

2. PB Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 
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3. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian 

Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen. 

4. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik 

Dosen. 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.59/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

USULAN SERTIFIKASI DOSEN 

 

A. Tujuan 

Prosedur usulan sertifikasi dosen dibuat untuk mempermudah pihak terkait dalam 

melakukan tugasnya. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini meliputi tata cara dosen membuat usulan sertifikasi dosen di lingkungan 

STIKes IKIFA.  

 

C. Definisi 

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Jabatan Fungsional adalah suatu pola untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, 

jabatan dan peningkatan profesionalisme Dosen. 

3. Jenjang jabatan dosen yang yang terendah sampai tertinggi, yaitu : 

a. Asisten Ahli 

b. Lektor 

c. Lektor Kepala 

d. Guru Besar 

4. Sertifikasi Dosen yang dimaksud dalam manual prosedur ini adalah pemberian 

tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Guru Besar sesuai dengan 

ketentuan. 

5. Calon peserta sertifikasi dosen adalah dosen yang diusulkan untuk mendapatkan 

sertifikasi. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Dosen yang dapat diusulkan untuk sertifikasi dosen minimal memiliki jabatan 

fungsional Asisten Ahli (AA) 

2. Dosen wajib menyiapkan berkas yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi dosen. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil ketua II membuat pemetaan SDM terkait pengajuan sertifikasi dosen yang 

tertuang dalam renstra dan renop. 

b. Wakil ketua II merekap data dosen-dosen yang memenuhi persyaratan untuk 

pengusulan sertifikasi dosen. 
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2. Pelaksanaan 

a. Wakil Ketua II mengusulkan nama dosen kepada Ketua STIKes melalui BAU untuk 

diusulkan ke Dirjen Dikti. 

b. Setelah ada persetujuan/kuota dari Dirjen Dikti, BAU mengirimkan nama-nama 

calon peserta serdos untuk diproses. 

c. BAU menyimpan Surat/usul pengajuan sertifikasi dosen. 

d. BAU meneruskan Surat/usul kepada Wakil Ketua II untuk ditindak lanjuti. 

e. Wakil Ketua II menyampaikan daftar nama-nama calon peserta serdos. 

f. BAU masing-masing menyiapkan formulir portofolio dan dokumen lainnya yang 

dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

g. BAU menyampaikan undangan kepada calon peserta serdos untuk mengikuti 

pengarahan cara pengisian portofolio dan sebagainya. 

h. Portofolio dan dokumen lainnya yang sudah disiapkan oleh calon peserta serdos 

dikirim ke Dirjen Dikti melalui BAU. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil ketua II mengevaluasi kegiatan usulan sertifikasi dosen. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. BAU menginformasi perkembangan usulan sertifikasi dosen secara periodik kepada 

wakil ketua II 

b. BAU menginformasikan kepada dosen terkait berkas yang belum lengkap dan 

status dari proses usulan sertifikasi dosen. 

c. Berkas/dokumen disimpan dalam file khusus oleh penanggung jawab atau 

pengelola Program Studi masing-masing. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan usulan sertifikasi 

dosen. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Pengelola Program Studi 

5. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Daftar nama-nama Dosen yang diusulkan sertifikasi dosen. 

2. Daftar nama-nama calon peserta sertifikasi dosen. 

3. Surat Undangan pengarahan cara pengisian porto folio. 

4. Porto folio dosen. 
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5. Renstra 

6. Renop 

 

H. Referensi 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan 

Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan 

Kehormatan Profesor  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

3. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk 

Dosen, 

4. Permenristekdikti nomor 51 tahun 2017 tentang sertifikasi dosen 

5. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen 

dan Tunjangan Kehormatan Profesor. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnxeK7ruHtAhVZbysKHdC3CgcQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flldikti12.ristekdikti.go.id%2F2017%2F09%2F04%2Fpermenristeldikti-no-51-tahun-2017-tentang-sertifikasi-dosen.html&usg=AOvVaw34fHaYhm_uHcgI06OGlDYi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnxeK7ruHtAhVZbysKHdC3CgcQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flldikti12.ristekdikti.go.id%2F2017%2F09%2F04%2Fpermenristeldikti-no-51-tahun-2017-tentang-sertifikasi-dosen.html&usg=AOvVaw34fHaYhm_uHcgI06OGlDYi
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjnxeK7ruHtAhVZbysKHdC3CgcQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Flldikti12.ristekdikti.go.id%2F2017%2F09%2F04%2Fpermenristeldikti-no-51-tahun-2017-tentang-sertifikasi-dosen.html&usg=AOvVaw34fHaYhm_uHcgI06OGlDYi
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.60/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

CUTI PEGAWAI 

 

A. Tujuan 

Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman proses pengajuan cuti bagi pegawai di lingkungan 

STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup memberikan memberikan kemudahan bagi dosen 

dan tenaga kependidikan dalam mengajukan cuti.  

 

C. Definisi 

1. Pegawai adalah semua tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan dilingkungan STIKes 

IKIFA. 

2. Dosen adalah pegawai yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang memiliki tugas yang menunjang kegiatan 

Tri Darma Perguruan Tinggi. 

4. Cuti adalah kondisi tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Hak Cuti yang digunakan oleh pegawai adalah cuti melahirkan yaitu selama 40hari 

kerja. 

2. Hari minggu, hari libur nasional dan cuti Bersama tidak dihitung sebagai hari cuti. 

3. Surat Keterangan Cuti dibuat rangkap 3 untuk pegawai yang bersangkutan, atasan 

langsung dan diarsip di BAU. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

Wakil Ketua II membuat ketentuan mengenai cuti. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Pegawai mengisi form cuti yang telah disediakan oleh BAU. 

b. Pegawai meminta persetujuan cuti kepada atasan langsung. 

c. Apabila atasan langsung menyetujui permintaan cuti maka BAU membuatkan Surat 

Keterangan Cuti, apabila tidak disetujui maka proses cuti tidak dilanjutkan. 

d. Surat Keterangan Cuti diperiksa dan diparaf oleh Wakil Ketua II, untuk kemudian 

ditandatangani oleh Ketua STIKes.  
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3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengevaluasi kegiatan cuti pegawai. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua II mengkonfirmasi kehadiran kepada pegawai yang belum masuk pada 

tanggal cutinya berakhir. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan cuti pegawai. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. BAU 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Cuti Dosen 

2. Surat Keterangan Cuti 

 

H. Referensi 

Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.61/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PERINGATAN BATAS MASA STUDI 

 

A. Tujuan 

Mengatur prosedur pengelolaan data mahasiswa yang masa studinya akan berakhir agar 

tidak terancam Drop Out (DO). 

 

B. Ruang lingkup 

Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup memberikan kemudahan bagi program studi dalam 

memantau masa studi mahasiswa di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Batas masa studi merupakan batas waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

menyelesaikan studi sesuai dengan waktu studi yang telah ditetapkan sesuai SN-Dikti 

No. 44 Tahun 2015 

2. Mahasiswa yang masa studinya akan berakhir merupakan mahasiswa yang sampai 

dengan batas waktu studi yang ditetapkan sesuai SN-Dikti No. 44 Tahun 2015 belum 

dapat menyelesaikan studi/belum lulus.  

3. Surat pemberitahuan batas akhir masa studi merupakan surat yang diberikan oleh pihak 

program studi kepada mahasiswa yang masa studinya akan berakhir. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Masa studi yang diberikan oleh mahasiswa program DIII maksimal 5 tahun dan program 

S1 maksimal 7 tahun. 

2. Surat pemberitahuan dan hasil evaluasi diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan 

dan perwaliannya secara berkala setiap 3 bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan 

pertama dikirimkan. 

3. Batas akhir pengambilan keputusan tentang status mahasiswa yang masa studinya akan 

berakhir, paling lambat ditetapkan pada pertengahan Semester 10 untuk program DIII 

dan pada pertengahan semester 14 untuk program S1. 

4. Penerbitan SK Pengunduran Diri / Pindah / DO diterbitkan sebelum pelaksanaan sidang 

Tugas Akhir (TA). 

 

E. Uraian prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

BAA merekap data mahasiswa yang masa studinya sudah akan berakhir. 
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2. Pelaksanaan 

a. Bagian Administrasi Akademik (BAA) memberikan data mahasiswa yang masa 

studi akan berakhir kepada Ka. Program Studi pada akhir semester 8 untuk program 

DIII dan pada akhir semester 12 untuk program S1. 

b. Ka. Prodi melaporkan data mahasiswa yang masa studinya akan berakhir kepada 

Wakil Ketua I dan Ketua STIKes. 

c. Bagian Administrasi Akademik (BAU) menerbitkan surat pemberitahuan bagi 

mahasiswa yang masa studinya akan berakhir dengan persetujuan Ketua STIKes. 

d. BAA mengirimkan surat pemberitahuan pertama kepada perwalian mahasiswa 

terkait batas akhir masa studi mahasiswa yang bersangkutan. 

e. Surat pemberitahuan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui Dosen 

Pembimbing Akademik (PA). 

f. Dosen PA mengirimkan surat pemberitahuan pertama diawal semester 9 untuk 

program D3 dan  diawal semester 13 untuk program S1 tentang batas akhir masa 

studi dan melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang bersangkutan. 

g. Mahasiswa membuat surat perjanjian yang isinya bersedia dan bersungguh-sungguh 

akan menyelesaikan studinya sesuai masa studi yang tersisa. 

h. Dosen PA memanggil mahasiswa yang bersangkutan pada pertengahan Semester 10 

untuk program D3 dan  dipertengahan semester 14 untuk program S1 sebagai dasar 

pengambilan keputusan terkait status mahasiswa yang masa studinya akan berakhir. 

i. Ka. Prodi memberikan alternatif pilihan kepada mahasiswa yang tidak dapat 

memenuhi perjanjian yang telah disepakati, untuk mengundurkan diri atau pindah ke 

Perguruan Tinggi Lain atau di Drop Out (DO) secara resmi oleh STIKes IKIFA. 

j. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati, diberikan 

Form Pengunduran Diri / Pindah / surat DO dari STIKes IKIFA. 

k. BAU membuatkan berita acara Pengunduran Diri / Pindah / DO berdasarkan hasil 

kesepakatan antara Ka. Prodi, Dosen PA dan mahasiswa yang bersangkutan. 

l. BAU menerbitkan SK Pengunduran Diri / Pindah / DO. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Wakil Ketua I dan ka. Prodi mengevaluasi mahasiswa yang masa studinya akan 

berakhir. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Dosen PA dan Ka. Prodi melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala setiap 

tiga bulan sejak mahasiswa yang bersangkutan menandatangani surat perjanjian. 

b. Surat pemberitahuan beserta hasil evaluasi yang telah dilakukan disampaikan kepada 

mahasiswa yang bersangkutan dan perwaliannya secara berkala setiap 3 bulan 

sampai pertengahan Semester 10 untuk program DIII dan pertengahan semester 14 

untuk program S1. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat 

Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan keaktifan 
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mahasiswa, sebagai upaya meminimalisir penurunan jumlah mahasiswa aktif pada 

program studi tersebut. 

 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ketua STIKes 

2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

4. Ketua Program Studi  

5. BAU 

6. BAA 

7. Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

 

G. Lampiran 

1. Surat Pemberitahuan batas akhir masa studi 

2. Surat Perjanjian 

3. Form Pengunduran Diri / Pindah / DO 

4. Berita Acara Pengunduran Diri / Pindah / DO 

5. SK Pengunduran Diri / Pindah / DO. 

 

H. Referensi 

SN-Dikti No. 44 Tahun 2015 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.62/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

REALISASI PROGRAM KEGIATAN AKADEMIK/NON-AKADEMIK 

 

A. Tujuan  

Agar kegiatan akademik/non-akademik yang sudah direncanakan dapat terealisasi serta 

berjalan dengan baik dan efektif, sehingga dapat memenuhi target capaian  rencana 

operasional. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk realisasi program kegiatan akademik/non-akademik 

dari setiap unit kerja di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Realisasi program kegiatan akademik/non akademik merupakan upaya yang dilakukan 

oleh STIKes IKIFA dalam memenuhi target capaian rencana operasional. 

2. Kegiatan akademik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang 

bersifat akademis (pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi). 

3. Kegiatan non-akademik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang 

bersifat ekstrakurikuler. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan unit kerja dilaksanakan 

sesuai Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). 

2. RKAT yang disusun oleh satuan unit kerja direalisasikan dalam program kegiatan 

akademik/non-akademik untuk 1 tahun akademik. 

3. Program kegiatan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan tridharma 

perguruan tinggi. 

4. Pengajuan proposal kegiatan paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Penyusunan proposal kegiatan dilakukan oleh satuan unit kerja. 

b. Proposal kegiatan yang telah disusun oleh satuan unit kerja diajukan kepada Ketua 

STIKes dengan berkoordinasi Senat akademik untuk memperoleh persetujuan. 

c. Ketua STIKes berkoordinasi dengan satuan unit kerja perihal persetujuan proposal 

kegiatan. 
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2. Pelaksanaan 

a. Satuan unit kerja melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang diajukan terkait 

pembuatan surat edaran/pengumuman, susunan acara dll. 

b. Satuan unit kerja bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

c. Ketua pelaksana kegiatan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada penanggungjawab. 

d. Penanggungjawab kegiatan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Ketua pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan terkait 

pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dievaluasi. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Satuan unit kerja berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban yang telah 

dievaluasi, sebagai upaya perbaikan/peningkatan program kegiatan selanjutnya. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

Satuan Unit Kerja 

 

G. Lampiran 

1. Proposal kegiatan 

2. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.63/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

PUTUS STUDI/DROP OUT (DO) 

 

A. Tujuan 

1. Memberikan panduan pelayanan administrasi putus studi mahasiswa di lingkungan 

STIKes IKIFA. 

2. Memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi putus studi mahasiswa, 

pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dilaksanakan dan dikendalikan secara memadai. 

3. Menjamin proses pemberhentian kuliah mahasiswa drop out (DO) sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan persyaratan atau kriteria mahasiswa DO di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Drop out (DO) adalah kebijakan universitas untuk melepas status kemahasiswaan 

berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis (batas studi) 

2. Batas studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk 

menyelesaikan program studinya.  

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Program studi D3 Farmasi, mahasiswa diberikan kesempatan waktu paling lama 10 

semester untuk menyelesaikan studinya dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai 

mahasiswa. 

2. Program studi S1 Farmasi, mahasiswa diberikan kesempatan waktu paling lama 10 

semester untuk menyelesaikan studinya dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai 

mahasiswa. 

3. Mahasiswa menandatangani surat pernyatan sanggup menyelesaikan studi pada waktu 

mendaftar awal kuliah. 

4. Mahasiswa yang tidak mencapai standar pencapaian akademis dianggap mengundurkan 

diri atau dikenakan penghentian studi (DO). 

5. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sebagai mahasiswa paling lama 2 tahun akademik 

berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis dianggap DO. 

6. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana berupa penggunaan obat terlarang dan tindak 

pidana lain yang sudah diberikan skorsing tahap I dan II. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Sek. Prodi menyusun SK Prosedur 

Putus Studi/DO untuk diajukan ke Ketua Stikes. 

b. Ka. Prodi, Sek Prodi menyiapkan formulir putus studi 

c. Wakil Ketua II melaporkan biaya perkuliahan mahasiswa yang sudah diikuti 

2. Pelaksanaan  

a. Akademik : 

1) Dosen Pembimbing Akademik (PA) memantau perkembangan studi mahasiswa 

bimbingannya. 

2) Dosen PA mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam kriteria DO berdasarkan 

standar pencapaian akademis sesuai ketentuan yang berlaku. 

3) Dosen menyampaikan peringatan DO ke mahasiswa yang terancam DO. 

4) Wakil Ketua I mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa dan orang 

tua/wali mahasiswa bersangkutan yang masuk dalam kriteria DO/tindak pidana. 

b. Mahasiswa :  

1) Mahasiswa mengambil formular putus studi ke BAU. 

2) BAU menerangkan persyaratan putus studi. 

3) Mahasiswa mengisi formulir pengunduran diri dan menyerahkan ke BAU. 

4) Mahasiswa melunasi administrasi keuangan ke BAK. 

5) BAU membuat surat keterangan putus studi yang di tandatangani Ka Prodi dengan 

tembusan Dosen PA, BAK, BAA dan POSSI. 

6) Mahasiswa menerima surat keterangan pengunduran diri. 

 

3. Evaluasi 

a. Ka. Prodi mengevaluasi laporan BAA terkait mahasiswa yang putus studi. 

b. Wakil Ketua I menyampaikan daftar nama mahasiswa yang berada dalam kriteria DO 

kepada Ketua. 

c. Wakil Ketua II mengevaluasi laporan BAK terkait pembayaran administrasi 

mahasiswa yang putus studi. 

 

4. Pengendalian 

a. BAA mendokumentasikan formulir mahasiswa yang putus studi. 

b. Dosen pembimbing akademik berkoordinasi dengan Ka. Prodi terkait mahasiswa yang 

berada dalam kriteria DO. 

c. Ka Prodi berkoordinasi dengan Wakil Ketua I, memverifikasi data mahasiswa yang 

putus studi untuk dimasukan pada pelaporan keaktifan mahasiswa. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Ka. Prodi berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan 

Senat Akademik membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses putus studi. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 
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2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. BAA 

5. BAK 

6. BAU 

7. POSSI 

8. Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

9. Mahasiswa 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Putus Studi 

2. Surat Keterangan Putus Studi Mahasiswa 

3. Pelaporan PDDIKTI terkait keaktifan mahasiswa 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.64/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN STATUS MAHASISWA 

 

A. Tujuan  

Agar pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan status mahasiswa berjalan dengan 

benar sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk memonitoring dan mengendalikan status mahasiswa 

di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Status mahasiswa merupakan keterangan terkait keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaan 

kegiatan akademik, non-akademik dan aktif secara administrasi. 

2. Status mahasiswa ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan pelaporan dengan 

keterangan status aktif, non-aktif, cuti, mengundurkan diri atau drop out. 

3. Status mahasiswa dipantau melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) IKIFA dan 

dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). 

4. Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan sistem infromasi yang dikembangkan oleh 

STIKes IKIFA dalam rangka memfasilitasi kegiatan akademik. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pemantauan status mahasiswa dilakukan pada awal semester berdasarkan laporan 

pengisian KRS dan tengah semester berdasarkan kehadiran pada perkuliahan dan UTS. 

2. Pelaporan status mahasiswa dilakukan pada akhir semester berdasarkan hasil akhir 

penilaian secara keseluruhan. 

3. Status mahasiswa aktif merupakan keterangan yang diberikan bagi mahasiswa yang 

melakukan registrasi/pengisian KRS, mengikuti perkuliahan yang dibuktikan melalui 

presensi kehadiran dalam perkuliahan, memperoleh penilaian tugas, UTS dan UAS, serta 

aktif secara administrasi keuangan. 

4. Status mahasiswa non-aktif merupakan keterangan yang diberikan bagi mahasiswa: 

a. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi/pengisian KRS. 

b. Mahasiswa yang melakukan registrasi/pengisian KRS tetapi tidak mengikuti 

perkuliahan sebanyak 3 kali berturut-turut pada semester berlangsung. 

c. Mahasiswa yang melakukan registrasi/pengisian KRS dan aktif pada perkuliahan awal 

semester tetapi tidak memiliki presensi kehadiran UTS dan penilaian UTS sampai 

dengan batas waktu UTS susulan berakhir. 
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5. Status mahasiswa cuti merupakan keterangan yang diberikan bagi mahasiswa yang 

mengajukan cuti akademik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di STIKes 

IKIFA. 

6. Status mahasiswa mengundurkan diri merupakan keterangan yang diberikan bagi 

mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku di STIKes IKIFA 

7. Status mahasiswa drop out merupakan keterangan yang diberikan bagi mahasiswa yang 

masa studinya telah berakhir dan belum dapat menyelesaikan semua mata kuliah yang 

dibebankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di STIKes IKIFA. 

8. Status administrasi keuangan mahasiswa terintegrasi dengan status mahasiswa secara 

akademik, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Status mahasiswa aktif memiliki kewajiban melakukan pembayaran SPP dan BPP 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Status mahasiswa non-aktif memiliki kewajiban melakukan pembayaran untuk 

pengaktifan status kembali pada semester selanjutnya, serta melakukan pembayaran 

SPP dan BPP sesuai ketentuan yang berlaku pada semester selanjutnya. 

c. Status mahasiswa cuti tidak memiliki kewajiban melakukan pembayaran SPP dan 

BPP tetapi wajib melakukan pembayaran biaya cuti akademik pada saat mengajukan 

cuti akademik. 

d. Status mahasiswa drop out memiliki kewajiban melunasi seluruh pembayaran SPP 

dan BPP sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Tim POSSI batas waktu 

registrasi/pengisian KRS mahasiswa.  

b. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Tim POSSI menetapkan waktu rekapitulasi hasil 

pengisian KRS mahasiswa. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Tim POSSI dan BAA melakukan pemantauan dan 

menetapkan status mahasiswa pada awal semester berdasarkan laporan pengisian 

KRS yang dipantau melalui SIA IKIFA. 

b. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Tim POSSI dan BAA melakukan pemantauan dan 

menetapkan status mahasiswa pada tengah semester berdasarkan presensi mahasiswa 

pada perkuliahan maupun presensi kegiatan UTS yang dipantau melalui SIA IKIFA. 

c. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Tim POSSI dan BAA melakukan pelaporan pada PD- 

Dikti terkait status mahasiswa berdasarkan hasil pemantauan keaktifan mahasiswa 

secara akademik dan administrasi. 

d. Ka. Prodi melaporkan setiap hasil pemantauan status mahasiswa kepada wakil ketua 

I dan II. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ketua, Wakil Ketua I, II bersama Senat Akademik mengevaluasi laporan status 

mahasiswa secara berkala. 
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4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

a. Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing Akademik terkait status 

mahasiswa yang belum melakukan registrasi/pengisian KRS. 

b. Dosen Pembimbing Akademik menindaklanjuti laporan Ka. Prodi dengan 

menghubungi dan mengkonfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan terkait 

status keaktifan pada semester selanjutnya. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Ketua, Wakil Ketua I, II bersama Senat Akademik membuat aturan/keputusan untuk 

menindaklanjuti laporan status mahasiswa dan memaksimalkan status mahasiswa aktif. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan  

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. BAU 

6. BAA 

7. POSSI  

8. Dosen Pembimbing Akademik 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

1. SOP registrasi mahasiswa 

2. Buku Pedoman Akademik 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.65/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

TRANSISI SEMESTER 

 

A. Tujuan  

Agar pelaksanaan kegiatan pada masa transisi semester berjalan dengan baik, efektif dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memenuhi persyaratan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk mengintegrasikan sistem informasi dengan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada masa transisi semester di lingkungan STIKes 

IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Transisi Semester merupakan masa peralihan kegiatan akhir semester dengan persiapan 

awal semester. 

2. Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan sistem infromasi yang dikembangkan oleh 

STIKes IKIFA dalam rangka memfasilitasi kegiatan akademik. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Transisi semester dilakukan pada akhir semester dan sebelum awal semester selanjutnya 

dimulai. 

2. Kegiatan pada masa transisi semester meliputi kegiatan pelaporan dari tiap unit yang 

diambil berdasarkan data yang terdapat pada Sistem Informasi Akademik (SIA) IKIFA, 

penutupan sementara SIA IKIFA diakhir semester dan pembukaan SIA IKIFA yang telah 

disesuaikan untuk semester selanjutnya. 

3. SIA IKIFA dikelola oleh TIM POSSI dan dikembangkan sesuai kebutuhan akademik 

melalui persetujuan Senat Akademik STIKes IKIFA. 

4. Perubahan, pembukaan, penutupan dan pemeliharaan SIA IKIFA dilakukan oleh Tim 

POSSI berdasarkan persetujuan Senat Akademik dan permohonan dari Unit lain. 

5. Setiap awal semester SIA IKIFA dibuka untuk dilakukan penyesuaian semester yang 

akan dimulai sesuai kalender akademik. 

6. Setiap akhir semester SIA IKIFA ditutup untuk dilakukan pengendalian dalam bentuk 

laporan kegiatan akademik dan non akademik pada semester yang telah berakhir sesuai 

kalender akademik. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Tim POSSI menetapkan waktu penutupan SIA 

IKIFA untuk semester yang telah berakhir dan menetapkan waktu pembukaan SIA 

IKIFA kembali sebelum kegiatan semester selanjutnya dimulai. 

b. Ketua, Wakil Ketua I, II bersama senat akademik menetapkan pelaporan kegiatan dari 

masing-masing unit dilakukan pada rapat akhir dan awal semester 

 

2. Pelaksanaan 

a. Wakil Ketua II menyampaikan informasi dan form pengendalian SIA IKIFA terkait 

penutupan SIA IKIFA kepada masing-masing unit kerja. 

b. Setiap penanggung jawab unit kerja mengisi form pengendalian SIA IKIFA dengan 

menceklis daftar sistem yang terdapat pada SIA IKIFA untuk dilakukan ppenutupan. 

c. Setiap penanggung jawab unit kerja menandatangani form pengendalian SIA IKIFA 

untuk memberikan persetujuan terkait penutupan sistem yang terdapat pada SIA 

IKIFA. 

d. Form yang sudah ditandatangani oleh setiap unit diserahkan kepada Wakil Ketua II. 

e. Wakil Ketua II meneruskan form pengendalian SIA kepada POSSI untuk penutupan 

SIA IKIFA. 

f. Setiap unit kerja menyampaikan laporan kegiatan akhir semester dan rencana kegiatan 

semester selanjutnya kepada Ketua STIKes IKIFA dan Senat Akademik. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Ketua, Wakil Ketua I, II bersama Senat Akademik mengevaluasi laporan kegiatan akhir 

semester dari masing-masing unit kerja. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Ketua, Wakil Ketua I, II bersama Senat Akademik mengkaji rencana kegiatan semester 

selanjutnya serta pengembangan SIA IKIFA untuk semester selanjutnya sebagai upaya 

pengendalian dan tindaklanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada semester 

sebelumnya yang telah berakhir. 

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Ketua, Wakil Ketua I, II bersama Senat Akademik membuat aturan/keputusan untuk 

menindaklanjuti laporan kegiatan dan pengendalian SIA IKIFA pada semester 

sebelumnya. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan  

3. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

4. Sekretaris Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

5. BAU 

6. BAA 

7. POSSI  
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8. Dosen Pembimbing Akademik 

 

G. Lampiran 

- 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.66/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 
 

MANUAL PROSEDUR 

 

PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN VISI, MISI, TUJUAN DAN 

SASARAN 

 

A. Tujuan 

1. Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran insitusi ataupun program studi 

di lingkungan STIKes IKIFA. 

2. Menyusun dan menetapkan proses peninjauan visi, misi, tujuan dan sasaran insitusi 

ataupun program studi di lingkungan STIKes IKIFA 

3. Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi dan program studi dapat dipahami dan 

diimplementasikan oleh seluruh civitas akademik.. 

 

B. Ruang Lingkup 

Penyusunan dan peninjauan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKes IKIFA atau Program Studi 

di STIKes IKIFA, terdiri dari proses perencanaan, penyusunan dan pengesahan visi, misi, 

tujuan dan sasaran serta peninjauan kembali dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja 

institusi dan program studi. 

 

C. Definisi 

1. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita – cita yang ingin dicapai dengan 

keberadaannya. 

2. Misi adalah langkah – langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi dari 

organisasi. 

3. Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu. 

4. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan 

yang telah ditetapkan. 

5. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran STIKes/Prodi adalah kegiatan atau proses 

yang dilaksanakan oleh STIKes dan Program Studi dalam rangka menetapkan visi, misi, 

tujuan dan sasaran dengan melibatkan pihak eksternal (alumni, stakeholder) dan pihak 

internal. 

6. Peninjauan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah upaya pengkajian kembali visi, misi, 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena adanya kebutuhan, harapan dan 

perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial 

7. Sosialisasi adalah upaya menginformasikan kepada sivitas akademika tentang visi, misi, 

STIKes IKIFA. 

8. Tim Perumus adalah sekelompok tim yang memiliki kewenangan dalam merumuskan 

visi, misi, tujuan dan sasaran STIKes/Prodi. 
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9. Sivitas akademika adalah seluruh komponen STIKes IKIFA terdiri dari pimpinan, 

dosen, mahasiswa, tendik, karyawan dan alumni. 

10. Dosen adalah unsur pelaksana terdepan dalam mewujudkan visi dan misi, baik dalam 

kaitannya dengan tridarma pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

11. Tenaga kependidikan adalah sebagai pegawai yang bertugas melayani operasional 

STIKes/Prodi. Tenaga kependidikan dilibatkan terkait dengan informasi dan 

keterlibatan mereka sebagai sosialisasi dan pendukung kegiatan akademik kepada dosen 

serta mahasiswa, baik di tingkat STIKes/Prodi maupun di unit-unit pelaksana lainnya. 

12. Mahasiswa adalah peserta didik sebagai subjek sasaran yang mengalami proses dan 

memanfaatkan hasil pendidikan. Mahasiswa memberikan pandangan dan masukan 

terkait harapan dan capaian akhir pembelajaran. 

13. Alumni adalah lulusan yang pernah mengenyam pendidikan tinggi di Prodi yang dinilai 

telah berhasil menguasai standar kompetensi lulusan. Alumni diyakini memiliki 

wawasan yang menghendaki peningkatan kualitas lulusan agar mampu bekerja dan 

bersaing di Du/Di. 

14. Stakeholder adalah pemangku kepentingan (akademisi, praktisi) yang dilibatkan dalam 

penyusunan VMTS karena memiliki informasi penting tentang perkembangan 

kebutuhan kompetensi pasar kerja lulusan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Peninjauan : 

a. Jika visi, misi, tujuan dan sasaran dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan, 

harapan dan perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan 

sosial (stakeholder) maka dapat berubah. 

b. Jika visi, misi, tujuan dan sasaran dianggap masih relevan lagi dengan kebutuhan, 

harapan dan perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan 

sosial (stakeholder) maka tidak berubah. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Yayasan, Senat dan Struktural membentuk tim perumus visi, misi, tujuan dan 

sasaran.  

b. Wakil Ketua II membuat surat undangan untuk stakeholders. 

c. Tim perumus menyiapkan dokumen penyusunan VMTS atau dokumen yang 

diperlukan untuk pembahasan mengenai peninjauan VMTS. 

2. Pelaksanaan 

a. Penyusunan VMTS 

1) Tim perumus mengadakan rapat untuk melakukan analisis situasi internal dan 

eksternal. 

2) Tim perumus mendiskusikan dan menetapkan draft visi, misi, tujuan dan sasaran. 

3) Tim perumus mengadakan pertemuan dengan stakeholder internal dan eksternal 

untuk mensosialisasikan draft visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun. 
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4) Tim perumus melakukan rapat finalisasi untuk memperbaiki visi, misi, tujuan dan 

sasaran berdasarkan masukan dan analisis situasi. 

5) Rapat Senat terkait hasil rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran baik STIKes/Prodi. 

6) Penetapan dan pengesahan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam bentuk Surat 

Keputusan. 

7) Mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran ke seluruh stakeholders internal 

dan eksternal. 

b. Peninjauan VMTS 

1) Tim perumus membahas tentang pemahaman dan pencapaian VMTS serta 

perkembangan terbaru yang terjadi dalam institusi, dunia kerja ataupun 

masyarakat. 

2) Tim perumus mendiskusikan dan menetapkan draft VMTS. 

3) Tim perumus mengadakan pertemuan dengan stakeholder internal dan eksternal 

untuk mensosialisasikan draft visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun. 

4) Tim perumus melakukan rapat finalisasi untuk memperbaiki visi, misi, tujuan dan 

sasaran berdasarkan masukan dan analisis situasi terkini. 

5) Ketua STIKes mengusulkan kepada senat perubahan VMTS karena adanya 

perkembangan terbaru yang menuntut peninjauan VMTS. 

6) Senat mengadakan rapat untuk mengkaji usulan Ketua STIKes IKIFA. 

7) Jika Senat menyetujui usulan perubahan VMTS, maka senat mengadakan rapat 

dengan Ketua STIKes dan pimpinan perguruan tinggi lainnya untuk memastikan 

kesesuaian VMTS.  

8) Penetapan VMTS dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan. 

9) Mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran ke seluruh stakeholder internal dan 

eksternal. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

Tim perumus memeriksa rumusan final dari visi, misi, tujuan dan sasaran baik 

STIKes/Prodi. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

Ka. Prodi dan Wakil Ketua I mendokumentasikan arsip penyusunan atau peninjauan visi, 

misi, tujuan dan sasaran baik STIKes/Prodi.  

 

5. Peningkatan/Perbaikan 

Wakil Ketua I berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti informasi dan perkembangan terkait perbaikan 

visi, misi, tujuan dan sasaran. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Senat Akademik 

2. Ketua STIKes 

3. Wakil Ketua I  

4. Ketua Program Studi 
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5. Dosen dan tenaga kependidikan 

6. Mahasiswa 

7. Alumni 

8. Stakeholder 

 

G. Lampiran 

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institusi atau Program Studi 

2. Berita Acara Kegiatan penyusunan VMTS 

3. Pedoman Penyusunan VMTS 

4. Laporan Penyusunan VMTS 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.67/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

PERENCANAAN PENGADAAN  ALAT DAN BAHAN KEBUTUHAN 

LABORATORIUM 

 

A. Tujuan 

Menjamin kebutuhan alat dan bahan laboratorium terpenuhi dengan lengkap dan baik. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan untuk memenuhi permintaan alat dan bahan untuk 

kebutuhan laboratorium di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Alat laboratorium adalah benda yang digunakan dalam kegiatan di seluruh laboratorium 

yang dapat dipergunakan berulang-ulang seperti alat pecah belah dan instrument. 

2. Bahan laboratorium adalah zat yang merupakan pokok dalam suatu percobaan/praktikum 

yang biasanya akan langsung habis setelah percobaan/praktikum. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Kepala Laboratorium membuat formulir perencanaan pengadaan alat dan bahan 

kebutuhan labortaorium. 

b. Kepala Laboratorium membuat formulir serah terima barang. 

c. Kepala Laboratorium membuat formulir inventaris alat dan bahan laboratorium. 

 

2. Pelaksanaan  

a. Koordinator laboratorium membuat daftar perencanaan pengadaan alat dan bahan 

sesuai kebutuhan masing-masing laboratorium. 

b. Koordinator laboratorium menyampaikan perencanaan pengadaan alat dan bahan 

kebutuhan laboratorium kepada Kepala Laboratorium. 

c. Kepala Laboratorium membuat daftar perencanaan pengadaan alat dan bahan sesuai 

permintaan masing-masing laboratorium. 

d. Kepala Laboratorium menyusun RKAT Laboratorium per tahun anggaran akademik. 

e. Kepala Laboratorium melaporkan RKAT Laboratorium ke Wakil Ketua II. 

f. Kepala Laboratium dibantu Koord. Laboratorium melakukan pengadaan alat dan 

bahan sesuai permintaan masing-masing laboratorium. 
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g. Kepala Laboratorium mengadakan serah terima alat dan bahan laboratorium ke 

Koord. Laboratorium yang dibantu masing-masing laboran. 

h. Laboran memasukan alat dan bahan laboratorium serta mencatatnya pada formulir 

inventaris alat dan bahan laboratorium. 

 

3. Evaluasi 

a. Kepala Laboratorium mengevaluasi permintaan alat setiap tahun akademik dan 

membuat laporannya. 

b. Kepala Laboratorium mengevaluasi permintaan bahan habis pakai secara berkala dan 

membuat laporannya. 

 

4. Pengendalian 

a. Laboran memeriksa dan mencatat kebutuhan alat dan bahan yang diperlukan secara 

berkala 

b. Koord. Laboratorium mendokumentasikan formulir permintaan alat dan bahan 

kebutuhan laboratorium, berita acara serah terima barang, inventaris alat dan bahan 

laboratorium, faktur pembelian dan kuitansi pembayaran. 

c. Kepala Laboratorium mendokumentasikan RKAT Laboratorium per tahun anggaran 

akademik. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Kepala Laboratorium berkoordinasi dengan Wakil Ketua II membuat aturan/keputusan 

untuk menindaklanjuti proses pengadaan alat dan bahan laboratorium. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

2. Kepala Laboratorium 

3. Koordinator Laboratorium 

4. Laboran 

 

G. Lampiran 

1. Formulir Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium 

2. Formulir Serah Terima Barang 

3. Formulir Inventaris Alat dan Bahan Laboratorium. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.68/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM 

BAGI MAHASISWA/PENELITI 

 

A. Tujuan 

Menjelaskan prosedur peminjaman dan pengembalian alat dan bahan laboratorium untuk 

keperluan kegiatan praktikum dan penelitian oleh para pengguna sehingga terlaksana 

dengan efektif dan efisien. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan proses peminjaman dan pengembalian alat dan bahan 

untuk keperluan kegiatan praktikum dan penelitian di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Alat laboratorium adalah benda yang digunakan dalam kegiatan di seluruh laboratorium 

yang dapat dipergunakan berulang-ulang seperti alat pecah belah dan instrumen. 

2. Bahan laboratorium adalah zat yang merupakan pokok dalam suatu percobaan/praktikum 

yang biasanya akan langsung habis setelah percobaan/praktikum. 

3. Peminjaman alat dan bahan laboratorium adalah proses meminjamkan alat dan bahan 

laboratorium sesuai kebutuhan kegiatan praktikum dan penelitian kepada pengguna. 

4. Pengembalian alat dan bahan laboratorium adalah proses mengembalikan alat dan bahan 

laboratorium setelah dipergunakan oleh pengguna. 

5. Pengguna laboratorium adalah dosen atau mahasiswa di lingkungan STIKes IKIFa 

maupun diluar STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian di laboratorium adalah mahasiswa yang telah 

dinyatakan lulus seminar proposal. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Kepala Laboratorium membuat formulir/logbook peminjaman dan pengembalian alat 

dan bahan laboratorium. 

b. Kepala Laboratorium membuat draft surat perizinan peminjaman alat dan bahan 

laboratorium. 

c. Kepala Laboratorium membuat draft berita acara peminjaman dan pengembalian alat 

dan bahan laboratorium. 
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2. Pelaksanaan  

a. Mahasiswa/peneliti membuat daftar alat dan bahan yang akan dipinjam dengan 

mengisi formulir/logbook. 

b. Untuk mahasiswa yang sedang penelitian, Dosen Pembimbing memeriksa alat dan 

bahan yang akan dipinjam oleh mahasiswa. 

c. Mahasiswa/peneliti akan membuat surat perizinan ke Kepala Laboratorium. 

d. Kepala Laboratorium memeriksa daftar yang dibuat mahasiswa kemudian 

memberikan izin peminjaman alat dan bahan laboratorium. 

e. Mahasiswa/peneliti menyerahkan ke Koord. Laboratorium 

f. Koord. Laboratorium akan mempersiapkan dan menyerahkan alat dan bahan yang 

akan dipinjam ke mahasiswa/peneliti. 

g. Koord. Laboratorium akan melaporkan ke Kepala Laboratorium jika alat dan bahan 

yang akan dipinjam mahasiswa/peneliti tidak tersedia maka mahasiswa/peneliti 

diminta untuk melakukan pembelian diluar atau pengujian di laboratorium lain. 

 

3. Evaluasi 

a. Koord. Laboratorium memeriksa kebutuhan alat dan bahan masing-masing 

laboratorium untuk layanan praktikum dan penelitian. 

b. Koord. Laboratorium bersama mahasiswa memeriksa alat dan bahan laboratorium 

yang telah digunakan. 

c. Kepala Laboratorium mengevaluasi kebutuhan alat dan bahan laboratorium untuk 

layanan praktikum/penelitian sebagai masukan alat dan bahan yang belum tersedia 

untuk pengadaan di tahun akademik selanjutnya. 

 

4. Pengendalian 

a. Koord. Laboratorium mendokumentasikan formulir peminjaman alat dan bahan 

laboratorium. 

b. Kepala Laboratorium mendokumentasikan surat izin peminjaman alat dan bahan 

laboratorium dan berita acara peminjaman dan pengembalian alat dan bahan 

laboratorium. 

c. Dosen pembimbing memantau peminjaman alat laboratorium untuk mahasiswa yang 

melakukan penelitian. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Koord. Laboratorium berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses peminjaman dan pengembalian alat dan 

bahan laboratorium sehingga tetap dalam kondisi baik. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Kepala Laboratorium 

2. Koord. Laboratorium 

3. Dosen Pembimbing 

4. Mahasiswa/peneliti 
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G. Lampiran 

1. Formulir peminjaman alat dan bahan laboratorium. 

2. Surat izin peminjaman alat dan bahan laboratorium. 

3. Berita acara peminjaman dan pengembalian alat dan bahan laboratorium. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.69/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENANGANAN KECELAKAAN KERJA DI LABORATORIUM 

 

A. Tujuan 

Menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan kerja termasuk 

hampir celaka dan cidera yang terjadi didalam proses kerja di laboratorium. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan penanganan kecelakaan kerja yang terjadi didalam proses 

kerja di laboratorium. 

 

C. Definisi 

1. Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan yang berupa 

ruangan terbuka/tertutup, bersifat permanen/bergerak yang dikelola secara sistematis 

untuk pengujian dengan menggunakan peralatan dan bahan sesuai keilmuan tertentu 

guna menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Dosen pembimbing adalah seseorang yang memiliki kompetensi tertentu dan diberikan 

tugas untuk mengampu praktikum/penelitian. 

3. Pranata laboratorium adalah jabatan fungsional yang diberikan tugas, tanggungjawab dan 

wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan (laboran). 

4. Praktikan adalah mahasiswa peserta praktikum. 

5. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan seringkali tidak 

terduga yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau peralatan 

maupun korban jiwa yang terjadi dalam proses kerja. 

6. Cidera adalah adalah sesuatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan 

suatu paksaan atau tekanan fisik baik tekanan fisik maupun kimiawi. 

7. Luka bakar adalah jenis luka atau kerusakan jaringan atau kehilangan jaringan yang 

diakibatkan sumber panas ataupun suhu dingin yang tinggi, sumber listrik, bahan kimia, 

atau gesekan. 

8. .Bahan kimia korosif adalah bahan kimia yang reaksinya dapat mengakibatkan kerusakan 

apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. 

9. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya kesehatan 

atau kematian apabila terserap ke dalam tubuh atau kontak dengan kulit. 

10. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah perawatan yang diberikan segera pada 

orang yang cedera atau mendadak sakit. Bersifat hanya sementara sampai korban 

mendapatkan perawatan medis yang kompeten, missal Alat P3K. 

11. Alat P3K adalah suatu peralatan yang berisi obat-obatan dasar yang digunakan pada 

pertolongan pertama pada kecelakaan. 
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D. Syarat dan Ketentuan 

1. Jika bahan kimia asam mengenai mata atau kulit, segera basuh mata atau kulit pada air 

yang mengalir setidaknya 20 menit. 

2. Jika tubuh terkena percikan bahan kimia, segera buka jas laboratorium , mandi pada 

shower yang tersedia secepat mungkin.  

3. Jika bahan kimia terhirup, segera bawa korban ke udara terbuka, biarkan dalam posisi 

yang aman untuk bernafas.  

4. Jika tertelan bahan kimia yang bersifat asam, jangan membujuk korban untuk muntah, 

segera hubungi dokter yang ada bila korban merasa tidak sehat. Berikan susu pada 

korban, minta dia minum, jika tidak ada berikan air putih sebanyak mungkin (3/4 gelas) 

Minta korban berkumur dengan susu.  

5. Jika bibir dan lidah terbakar cairan asam, basuh dengan air. Kumur olesi dengan 2% 

larutan sodium bicarbonate. 

6. Selalu gunakan pipet untuk menyedot larutan, jangan pernah memipet dengan mulut. 

7. Jika terjadi luka bakar: 

a. Jika luka bakar ringan : masukkan bagian yang terkena pada air dengan atau 

campuran es dan air, berikan mercurokrom atau iodine pada luka bakar, jika 

berkembang menjadi infeksi kirim ke dokter.  

b. Jika luka bakar serius misal terkena api (terpercik dengan ether yang terbakar atau 

cairan yang mudah terbakar lainnya) , beritahu dokter yang ada khususnya jika korban 

akan dipindah kan, jangan memberikan perawatan apapun pada luka bakar, tunggu 

sampai dokter. 

8. Bila terkena glassware yang pecah segera bersihkan luka dengan iodine,jika luka kecil 

tutup luka dengan plester luka. Jika luka berdarah terus, hentikan perdarahan dengan 

menekan ke bawah menggunakan kapas steril, rujuk korban ke perawat atau dokter. 

Jangan memegang pecahan glassware dengan tangan terbuka. Gunakan sikat dan lap 

untuk membersihkannya. Taruh pecahan glassware pada tempat sampah khusus. 

9. Bila ada bahan kimia yang tumpah serap bahan kimia yang tumpah menggunakan bahan 

penyerap zat kimia (chemizrob). Diamkan 30 menit. Bersihkan dan buang pada tempat 

sampah khusus untuk bahan kimia.  

10. Bila terkena arus listrik, misal korban memegang elemen listrik dengan tangan basah, 

sebelum melakukan apapun putuskan arus listrik pada panel utama, hubungi dokter yang 

ada, jika korban sesak nafas, pijat jantung dan berikan nafas buatan 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Koord. Laboratorium menyiapkan logbook kecelakaan kerja dan penanganan akibat 

kecelakaan kerja disetiap laboratorium. 

b. Koord. Laboratorium menyiapkan P3K disetiap laboratorium. 

c. Koord. Laboratorium menyiapkan tata tertib kegiatan praktikum. 
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2. Pelaksanaan  

a. Mahasiswa melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi ke Koord. Laboratorium. 

b. Koord. Laboratorium mengidentifikasi kecelakaan kerja yang terjadi. 

c. Koord. Laboratorium melakukan pertolongan pertama dilakukan terhadap korban/ 

pasien. 

d. Koord. Laboratorium melaporkan ke Kepala Laboratorium, jika pasien membutuhkan 

penanganan serius akibat kecelakaan kerja.  

e. Koord. Laboratorium mengantar pasien ke rumah sakit/ klinik sekiranya perlu 

dilakukan 

f. Koord. Laboratorium melakukan pencatatan kejadian dan kronologis kejadian. 

 

3. Evaluasi 

a. Dosen Pembimbing dan Koord. Laboratorium memantau kegiatan praktikum yang 

sedang berlangsung. 

b. Kepala Laboratorium mengevaluasi kecelakaan kerja yang sering terjadi di 

laboratorium. 

 

4. Pengendalian 

a. Ka. Laboratorium memastikan perlengkapan penanganan kecelakaan kerja memadai 

disetiap laboratorium. 

b. Koord. Laboratorium mendokumentasikan catatan kecelakaan kerja di laboratorium 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Koordinator Laboratorium berkoordinasi dengan Ka. Laboratorium membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di 

laboratorium agar dapat diminimalisirkan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Kepala Laboratorium 

2. Koord. Laboratorium 

3. Laboran 

4. Mahasiswa  

 

 

G. Lampiran 

1. Logbook kecelakaan kerja. 

2. Tata tertib praktikum. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.70/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

CARA KERJA YANG BAIK DI LABORATORIUM 

 

A. Tujuan 

Menjelaskan cara kerja yang baik selama kegiatan praktikum dan penelitian oleh para 

pengguna sehingga kegiatan di laboratorium dapat berjalan dengan tertib dan lancar. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan cara kerja yang baik selama kegiatan praktikum dan 

penelitian di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Alat pelindung diri adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi pekerja 

dari bahaya yang bisa menyebabkan cedera atau penyakit serius. 

2. Jadwal praktikum atau penelitian adalah pembagian waktu berdasarkan rencana 

pengaturan urutan kegiatan praktikum dan penelitian yang sudah ditetapkan oleh pihak 

terkait. 

3. Dosen pembimbing adalah seseorang yang memiliki kompetensi tertentu dan diberikan 

tugas untuk mengampu praktikum/penelitian. 

4. Pengguna laboratorium adalah dosen atau mahasiswa di lingkungan STIKes IKIFa 

maupun diluar STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Koord. Laboratorium menyiapkan tata tertib kegiatan praktikum. 

b. Koord. Laboratorium membuat jadwal pemakaian laboratorium baik untuk kegiatan 

praktikum atau penelitian. 

c. Koord. Laboratorium menyiapkan instruksi kerja pemakaian alat. 

 

2. Pelaksanaan  

a. Mahasiswa/pengguna laboratorium menggunakan laboratorium sesuai jadwal 

praktikum atau penelitian. 

b. Mahasiswa/pengguna laboratorium wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan 

yang ada di Laboratorium. 
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c. Mahasiswa/pengguna laboratorium menggunakan alat pelindung diri (jas 

laboratorium, memakai sepatu, masker, dan lain-lain) sebelum memasuki 

laboratorium. 

d. Mahasiswa/pengguna laboratorium meletakkan tas dan barang bawaan lain di loker 

yang telah disiapkan. 

e. Mahasiswa/pengguna laboratorium melakukan peminjaman alat dan bahan yang 

dibutuhkan untuk praktikum atau penelitian. 

f. Mahasiswa/pengguna laboratorium menghindari melakukan hal yang dilarang selama 

kegiatan praktikum atau penelitian sedang berlangsung. 

 

3. Evaluasi 

a. Dosen Pembimbing dan Koord. Laboratorium memantau kegiatan praktikum yang 

sedang berlangsung. 

b. Koord. Laboratorium mengevaluasi alat dan bahan yang digunakan selama kegiatan 

praktikum atau penelitian. 

 

4. Pengendalian 

a. Laboran memeriksa alat dan bahan yang digunakan selama kegiatan praktikum atau 

penelitian. 

b. Koord. Laboratorium mendokumentasikan jadwal praktikum/penelitian, formulir 

peminjaman alat dan bahan laboratorium, tata tertib. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Koord. Laboratorium berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium membuatkan 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti prosedur kerja yang baik di laboratorium. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Kepala Laboratorium 

2. Koord. Laboratorium 

3. Dosen Pembimbing 

4. Mahasiswa/peneliti 

 

G. Lampiran 

1. Tata terib praktikum. 

2. Jadwal praktikum/penelitian. 

3. Formulir peminjaman alat dan bahan laboratorium. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.71/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENGGANTIAN PERALATAN LABORATORIUM 

 

A. Tujuan 

Menjelaskan prosedur penggantian alat laboratorium akibat kerusakan/kehilangan agar 

mendukung kelengkapan alat praktek sehingga kegiatan praktikum/penelitian dapat berjalan 

efektif dan efisien. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan proses penggantian alat laboratorium yang dirusak atau 

hilang pada saat digunakan atau dipinjam oleh pengguna laboratorium di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Alat laboratorium adalah benda yang digunakan dalam kegiatan di seluruh laboratorium 

yang dapat dipergunakan berulang-ulang seperti alat pecah belah dan instrumen. 

2. Peminjaman alat laboratorium adalah proses meminjamkan alat laboratorium sesuai 

kebutuhan kegiatan praktikum dan penelitian kepada pengguna. 

3. Penggantian peralatan laboratorium adalah proses menggantikan alat laboratorium akibat 

kerusakan/kehilangan pada saat digunakan atau dipinjam oleh pengguna. 

4. Pengguna laboratorium adalah dosen atau mahasiswa di lingkungan STIKes IKIFa 

maupun diluar STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Alat yang baru diserahkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah laporan kerusakan alat masuk 

ke laboran. Jika alat yang diganti membutuhkan waktu pengadaan/ pengerjaan yang lama, 

maka mahasiswa/ peneliti harus memberikan bukti pemesanan alat atau bukti perbaikan 

alat kepada laboran, makasimal 7 (tujuh) hari setelah laporan kerusakan alat. 

2. Apabila mahasiswa/ peneliti tidak dapat/ belum mengganti peralatan yang rusak/hilang 

maka status yudisium yang bersangkutan ditunda atau tidak dapat mendaftar ulang pada 

semester berikutnya. 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

Koord. Laboratorium menyiapkan berita acara rusak/ hilang peralatan di setiap 

laboratorium. 
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2. Pelaksanaan  

a. Mahasiswa/pengguna laboratorium melaporkan kerusakan/kehilangan alat kepada 

laboran 

b. Mahasiswa mengisi berita acara rusak/hilang peralatan. 

c. Laboran memeriksa kembali alat yang rusak dapat diperbaiki atau tidak. Apabila alat 

yang rusak dapat diperbaiki maka kerusakan alat diperbaiki oleh mahasiswa. Jika alat 

yang rusak tidak dapat diperbaiki maka mahasiswa harus mengganti alat tersebut 

dengan spesifikasi yang sama atau setara. 

d. Mahasiswa menyerahkan alat baru kepada laboran. 

e. Laboran mengecek kesesuaian spesifikasi alat pengganti, jika tidak sesuai maka alat 

dikembalikan kepada mahasiswa/pengguna laboratorium. Jika sesuai maka 

mahasiswa mengisi berita acara bukti penyerahan alat pengganti. 

f. Laboran menyimpan alat penganti yang diberikan mahasiswa. 

 

3. Evaluasi 

Ka. Laboratorium mengevaluasi banyaknya alat yang rusak/hilang serta penggantian alat 

oleh mahasiswa. 

 

4. Pengendalian 

a. Laboran setiap akhir kegiatan praktikum memastikan semua alat yang digunakan oleh 

mahasiswa tidak ada yang rusak untuk meminimalisirkan tidak dilaporkannya alat 

yang rusak. 

b. Koord. Laboratorium mendokumentasikan berita acara bukti penyerahan alat 

pengganti dan berita acara rusak/hilang peralatan. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Koord. Laboratorium berkoordinasi dengan Ka. Laboratorium membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses penggantian alat laboratorium yang 

hilang/rusak. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Ka. Laboratorium 

2. Koord. Laboratorium 

3. Laboran 

4. Mahasiswa 

 

G. Lampiran 

1. Berita acara kerusakan/ kehilangan alat laboratorium. 

2. Berita acara bukti penyerahan penggantian alat laboratorium 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.72/ST.I/2020 

Revisi : 01 

 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020 

  

MANUAL PROSEDUR 

 

PERMINTAAN BEBAS LABORATORIUM ATAU PERPUSTAKAAN 

 

A. Tujuan 

Memberikan panduan pelayanan administrasi terkait permintaan bebas laboratorium atau 

perpustakaan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan dalam pelayanan administrasi permintaan bebas 

laboratorium atau perpustakaan bagi mahasiswa di STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

1. Permintaan surat bebas laboratorium atau perpustakaan adalah proses yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa STIKes IKIFA untuk mendapatkan surat bebas dari kegiatan 

dan tanggungan, baik di laboratorium maupun di perpustakaan. 

2. Surat bebas laboratorium atau perpustakaan adalah formulir dari koordinator 

laboratorium atau perpustakaan yang menyatakan mahasiswa yang bersangkutan tidak 

memiliki kewajiban untuk mengembalikan peralatan laboratorium atau buku Pustaka 

yang dipinjam. 

3. Mahasiswa tingkat akhir adalah mahasiswa STIKes IKIFA semester akhir yang akan 

menyelesaikan pendidikannya di STIKes IKIFA. 

4. Tunggakan laboratorium adalah biaya yang dikenakan atau yang belum dibayarkan oleh 

mahasiswa terkait penggunaan alat laboratorium atau pembayaran penggantian alat yang 

dirusak. 

5. Tunggakan perpustakaan adalah biaya yang dikenakan atau yang belum dibayarkan oleh 

mahasiswa terkait penggantian buku yang dirusak atau dihilangkan. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Surat bebas laboratorium diberikan jika mahasiswa tidak lagi meminjam alat 

laboratorium dan tidak memiliki tunggakan di laboratorium 

2. Surat bebas perpustakaan diberikan jika mahasiswa tidak lagi meminjam buku dan tidak 

memiliki tunggakan di perpustakaan 

3. Jika mahasiswa tidak memiliki tunggakan, maka surat bebas laboratorium dan 

perpustakaan dapat diterima oleh mahasiswa paling lambat 3x24 jam kerja setelah 

pengajuan diterima. 

4. Jika mahasiswa memiliki tunggakan, maka surat bebas laboratorium dan perpustakaan 

dapat diterima oleh mahasiswa paling lambat 3x24 jam kerja setelah dinyatakan bebas 

tunggakan. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Koord. Laboratorium memberikan rekapan daftar mahasiswa akhir yang memiliki 

tunggakan atau masih meminjam alat laboratorium terkait penelitian ke Ka. 

Laboratorium. 

b. Staf perpustakaan menyerahkan rekapan daftar mahasiswa akhir yang masih memiliki 

tunggakan atau yang masih belum mengembalikan pinjaman buku ke Ka. 

Perpustakaan. 

c. Ka. Laboratorium dan Ka. Perpustakaan membuat formulir bebas laboratorium atau 

formulir bebas perpustakaan 

d. Koord. Laboratorium dan Staf perpustakaan memberikan rekapan daftar mahasiswa 

akhir yang memiliki tunggakan baik di laboratorium atau perpusatakaan ke BAA. 

 

2. Pelaksanaan  

a. Mahasiswa meminta formulir bebas laboratorium atau bebas perpustakaan ke BAU. 

b. BAA akan menginformasikan ada atau tidaknya tunggakan laboratorium dan 

perpustakaan kepada mahasiswa. 

c. BAA melaporkan ke Ka. Laboratorium atau Perpustakaan terkait pembayaran 

tunggakan laboratorium/perpustakaan. 

d. Mahasiswa menyerahkan formulir bebas laboratorium kepada Ka. Laboratorium atau 

menyerahkan formulir bebas perpustakaan kepada Ka. Perpustakaan. 

e. Ka. Laboratorium atau Ka. Perpustakaan memeriksa tunggakan atau pinjaman dari 

mahasiswa yang mengajukan permintaan. 

f. Jika mahasiswa sudah tidak memiliki tunggakan atau pinjaman maka formulir akan 

ditandatangani oleh Ka. Laboratorium atau Ka. Perpustakaan. 

g. Mahasiswa menerima surat bebas laboratorium dari Ka. Laboratorium atau surat 

bebas perpustakaan dari Ka. Perpustakaan 

 

3. Evaluasi 

a. Ka. Laboratorium mengevaluasi kegiatan penggunaan alat dan ruang laboratorium 

oleh mahasiswa tingkat akhir terkait penelitian serta mahasiswa yang belum 

menyelesaikan tunggakan. 

b. Ka. Perpustakaan mengevaluasi pinjaman buku Pustaka yang belum dikembalikan 

oleh mahasiswa tingkat akhir terkait penelitian serta mahasiswa yang belum 

menyelesaikan tunggakan. 

 

4. Pengendalian 

a. Koord. Laboratorium setiap akhir semester melaporkan kegiatan laboratorium serta 

laporan mahasiswa yang merusak/mengganti alat praktikum. 

b. Staf perpustakaan setiap akhir semester melaporkan kegiatan di perpustakaan serta 

laporan mahasiswa yang belum mengembalikan pinjaman buku. 
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5. Perbaikan/Peningkatan 

Ka. Laboratorium dan Ka. Perpustakaan berkoordinasi dengan Ka. Prodi dan Wakil 

Ketua II membuat aturan/keputusan untuk menindaklanjuti proses permintaan surat 

bebas laboratorium dan perpustakaan. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan 

2. Ketua Program Studi S1 dan D3 Farmasi 

3. Ka. Laboratorium 

4. Ka. Perpustakaan 

5. Koord. Laboratorium 

6. Staf Perpustakaan 

7. BAU 

8. BAA 

 

G. Lampiran 

1. Formulir bebas perpustakaan 

2. Formulir bebas laboratorium 

 

H. Referensi 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

198 

 

STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.73/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 

 

A. Tujuan 

Prosedur ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi STIKes IKIFA dalam Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

C. Definisi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi keselamatan dan kesehatan perorangan melalui upaya pencegahan kerja dan 

penyakit akibat kerja di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

- 

 

E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Wakil Ketua II menyiapkan perlengkapan yang berhubungan dengan K3, seperti alat 

dan informasi mengenai K3. 

b. Wakil Ketua II menginformasikan ke Kepala Laboratorium untuk dibuatkan IK 

penggunaan alat dan instrumen, tata tertib laboratorium serta prosedur penanganan 

kecelakaan kerja selama praktikum. 

 

2. Pelaksanaan  

a. Lingkungan STIKes IKIFA 

1) Wakil Ketua II mensosialisasikan potensi bahaya dan prosedur keselamatan kepada 

seluruh civitas akademik STIKes IKIFA. 

2) Wakil Ketua II menentukan arah jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi 

keadaan darurat. 

3) Apabila terjadi kebakaran dapat melakukan : 

a) Meneriakan kata “KEBAKARAN” tetapi dengan cara yang tidak menimbulkan 

kepanikan. 

b) Menuju jalur evakuasi (tidak mendorong dan menyerobot) dan berkumpul pada 

titik kumpul sampai situasi dinyatakan aman. 

c) Jika memungkinkan matikan arus listrik. 
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d) Jika memungkinkan dan tidak membahayakan diri sendiri, padamkan api 

dengan APAR/karung/kain basah. 

e) Lakukan sendiri atau meminta bantuan orang lain untuk menghubungi petugas 

pemadam kebakaran terdekat melalui 113. 

4) Apabila terjadi keributan massa dapat melakukan : 

a) Diimbau untuk tidak mendekati tempat kejadian. 

b) Menutup dan mengunci pagar (akses masuk dan keluar) STIKes IKIFA. 

c) Melaporkan ke petugas lingkungan setempat jika ada sesuatu atau orang yang 

mencurigakan 

5) Apabila terjadi gempa bumi dapat melakukan : 

a) Menuju jalur evakuasi (tidak mendorong dan menyerobot) 

b) Jika memungkinkan matikan arus listrik 

c) Segera mencari posisi yang aman seperti berada pada benda besar yang tidak 

bisa rubuh (sofa, meja, dan tumpukan kertas). 

6) Apabila terjadi banjir dapat melakukan : 

a) Menyingkirkan benda-benda, sampah atau apapun yang dapat menyumbat 

jalannya air. 

b) Mematikan arus listrik. 

c) Memindahkan dokumen kerja ke tempat yang aman sebelum meninggalkan 

ruangan. 

7) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban cedera berat dapat 

melakukan : 

a) Segera mengambil kotak P3K, pindahkan korban ketempat yang lebih aman dan 

tunggu hingga datang pertolongan oleh orang yang kompeten (jika cedera tidak 

berakibat lebih serius) 

b) Segera menghubungi pelayanan ambulance melalui 118 untuk korban yang 

membutuhkan pertolongan segera akibat cedera yang serius. 

 

b. Laboratorium STIKes IKIFA 

1) Setiap orang yang mau masuk ke laboratorium harus sepengetahuan dan 

mendapatkan izin dari pihak laboratorium. 

2) Tempelkan prosedur penanganan kecelakaan kerja akibat praktikum. 

3) Koordinator dan pengguna laboratorium mempersiapkan APD sebelum memasuki 

laboratorium. 

4) Pengguna laboratorium wajib mematuhi tata tertib praktikum. 

5) Semua pekerjaan dan penggunaan alat mengikuti petunjuk yang ada (IK) 

6) Apabila terjadi kecelakaan/cedera, laporkan ke pihak laboratorium untuk segera 

dilakukan penanganan P3K, jika cedera serius segera dibawa ke RS terdekat. 

 

3. Evaluasi 

a. Koord. Laboratorium mengevaluasi kecelakaan kerja yang sering terjadi di 

laboratorium. 

b. Wakil Ketua II mengevaluasi kecelakaan kerja yang sering terjadi di lingkungan 

STIKes IKIFA. 
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4. Pengendalian 

a. Ka. Laboratorium memastikan perlengkapan penanganan kecelakaan kerja memadai 

disetiap laboratorium. 

b. Wakil Ketua II memastikan perlengkapan K3 memadai di lingkungan STIKes IKIFA. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Wakil Ketua II berkoordinasi dengan Ketua dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti K3 agar dapat dicegah dan ditangani dengan 

baik. 

 

F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua II 

2. Kepala Laboratorium 

3. Koord. Laboratorium 

4. Mahasiswa/peneliti 

 

G. Lampiran 

1. Tata tertib praktikum. 

2. Logbook kecelakaan kerja 

3. Instruksi Kerja alat dan instrumen 

4. Prosedur penanganan kecelakaan kerja di laboratorium 

5. Alat dan informasi mengenai K3 (APAR, kotak P3K, tulisan jalur evakuasi, tulisan 

larangan membuang sampah, tulisan titik kumpul, papan informasi jalur evakuasi dan 

titik kumpul, dan CCTV). 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.74/ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

A. Tujuan 

Sebagai panduan pelaksanaan proses kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), mekanisme 

pelaksanaan di lapangan dan proses pembimbingan bagi mahasiswa Program Studi D3 

Farmasi STIKes IKIFA. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Kegiatan pelaksanaan PKL bagi mahasiswa Program Studi D3 Farmasi STIKes IKIFA. 

2. Prosedur dimulai dari kegiatan pembimbingan PKL oleh dosen pembimbing bagi 

mahasiswa Program Studi D3 Farmasi STIKes. 

 

C. Definisi 

1. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu mata kuliah perilaku berkarya yang 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan melalui praktek langsung di luar kampus (Rumah Sakit, Industri, Apotek, 

Klinik dan Puskesmas) 

2. Mahasiswa adalah peserta didik yang diprogramkan melaksanakan PKL. 

3. Dosen pembimbing PKL adalah tenaga pendidik pada Program Studi D3 Farmasi yang 

diangkat melalui SK Ketua STIKes untuk memberikan bimbingan dan penilaian kepada 

mahasiswa. 

4. Pembimbing Lapangan adalah seorang yang bertanggung jawab pada institusi tempat 

mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL untuk memberikan bimbingan dan penilaian 

kepada mahasiswa. 

5. Ujian komprehensif PKL adalah ujian lisan yang harus diikuti oleh mahasiswa setelah 

melaksanakan PKL. 

 

D. Syarat dan Ketentuan 

1. Pelaksanaan PKL di semester 6 bagi mahasiswa Program Studi D3 Farmasi. 

2. Dosen pembimbing PKL dan pembimbing lapangan minimal berpendidikan profesi 

(Apoteker). 

3. Lama waktu pelaksanaan PKL 7,5 minggu atau 2 bulan. 

4. Pelaksanaan kegiatan PKL dilaksanakan secara kelompok oleh mahasiswa. 

5. Pemilihan tempat PKL berdasarkan keterjangkauan wilayah pada alamat mahasiswa. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan/Penetapan 

a. Ka. Prodi membuatkan jadwal pelaksanaan PKL dan ujian komprehensif PKL di 

kalender akademik. 

b. PIK menyiapkan Buku Panduan PKL, formulir penilaian PKL, logbook PKL, formulir 

penilaian ujian komprehensif PKL, tata tertib PKL, Mou dan MoA PKL. 

c. PIK bersama Ka.Prodi membuat daftar nama instansi tempat PKL, nama dosen 

pembimbing PKL dan jadwal sosialisasi kegiatan PKL. 

 

2. Pelaksanaan 

a. Mahasiswa menyerahkan daftar nama kelompok ke Sek. Prodi. 

b. Sek. Prodi merekap daftar nama mahasiswa dan menyerahkan ke PIK. 

c. PIK mengelompokkan daftar nama mahasiswa dan menentukan instansi tempat PKL 

sesuai dengan alamat mahasiswa. 

d. PIK menginformasikan nama mahasiswa dan tempat PKL dengan menempel pada 

papan pengumuman. 

e. PIK bersama Prodi melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembekalan PKL kepada 

mahasiswa. 

f. Mahasiswa melaksanakan PKL selama 7,5 minggu atau 2 bulan. 

g. Mahasiswa mengisi logbook PKL berdasarkan kegiatan PKL yang dilaksanakan, 

melaporkan dan meminta tanda tangan dosen pembimbing PKL dan pembimbing 

lapangan. 

h. Mahasiswa menyerahkan penilaian PKL kepada PIK untuk direkap dan dikumpulkan 

kepada Sek.Prodi 

i. Mahasiswa membuat laporan akhir kegiatan PKL dan melakukan bimbingan PKL 

dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. 

j. Mahasiswa akan melaksanakan ujian komprehensif PKL sesuai jadwal. 

 

3. Evaluasi (Pelaksanaan) 

a. PIK mengevaluasi MoU dan Moa instansi PKL dan melakukan perpanjangan waktu 

kerjasama jika periode kerjasama akan habis. 

b. Prodi mengevaluasi kegiatan PKL dan ujian komprehensif PKL. 

 

4. Pengendalian (Pelaksanaan) 

PIK mendokumentasikan logbook PKL, penilaian PKL, penilaian ujian komprehensif 

PKL, MoU dan MoA. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

PIK dan Prodi D3 berkoordinasi dengan Ketua STIKes dan Senat Akademik membuat 

aturan/keputusan untuk menindaklanjuti laporan kegiatan PKL sebagai upaya 

perbaikan/peningkatan pelaksanaan PKL tahun berikutnya.  
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F. Kualifikasi Petugas 

1. Ka. Prodi dan Sek. Prodi D3 Farmasi. 

2. PIK (Pusat Inovasi dan Kerjasama). 

3. Dosen Pembimbing PKL. 

4. Mahasiswa. 

 

G. Lampiran 

1. Buku Panduan PKL bagi mahasiswa dan dosen 

2. Formulir penilaian PKL 

3. Logbook PKL 

4. Formulir penilaian ujian komprehensif PKL 

5. Tata tertib PKL 

6. Mou dan MoA PKL. 

 

H. Referensi 

- 
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STIKES IKIFA 

Nomor dokumen : SOP.75 /ST.I/2020 

Revisi : 01 

Tanggal Berlaku : 03 Agustus 2020  

MANUAL PROSEDUR 

 

PENANGANAN LIMBAH B3 DAN NON B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN  

 

A. Tujuan 

Menjelaskan prosedur penanganan limbah B3 dan non B3 di laboratorium agar tidak 

mencemari lingkungan dan keselamatan kesehatan kerja di STIKes IKIFA 

 

B. Ruang Lingkup 

Prosedur ini merupakan panduan proses penanganan limbah B3 dan non B3 di laboratorium 

agar tidak mencemari lingkungan dan keselamatan kesehatan kerja di STIKes IKIFA 

 

C. Definisi 

1. Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruang 

terbuka dan tertutup, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk 

pengujian dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan keilmuwan tertentu 

untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Lingkungan adalah keadaan sekeliling tempat STIKes IKIFA beroperasi termasuk udara, 

air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya. 

3. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa 

suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan /atau beracun 

yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan /atau jumlahnya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ 

atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia 

serta mahluk hidup lain. 

4. Golongan limbah B3 berdasarkan karakteristik ditentukan dengan mudah meledak, 

pengoksidasi, mudah menyala, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya 

bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, mutagenik.  

5. Limbah non B3 adalah limbah non bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya 

disebut limbah non B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang tidak 

menunjukkan karakteristik limbah B3.  

 

D. Syarat dan Ketentuan 

Limbah B3 dan non B3 adalah limbah B3 dan non B3 yang dihasilkan oleh aktivitas yang 

terjadi di lingkungan kampus STIKes IKIFA. 
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E. Uraian Prosedur 

1. Perencanaan 

a. Koord. Laboratorium menyiapkan masing-masing tempat penampungan limbah B3 

dan Non B3. 

b. Kepala Laboratorium membuat daftar klasifikasi jenis limbah dan cara 

penanganannya. 

 

Daftar Klasifikasi Jenis Limbah dan Cara Penanganan 

No Nama limbah Asal limbah Penanganan Jenis 

limbah 

1 Kertas bekas Mesin foto copy, 

printer, catatan-

catatan, surat-surat 

Dibuang ketempat 

sampah 

Non B3 

2 Toner&catridge 

bekas 

Mesin fotocopy, 

printer 

Dikembalikan ke 

penjual toner & catridge 

atau dikirim ke 

pengelola barang pihak 

ke 3 

B3 

3 Sampah bekas 

makan dan 

minum 

Sisa dan bungkus 

makanan 

Dibuang ketempat 

sampah 

Non B3 

4 Air cucian 

piring dan gelas 

Tempat cucian piring 

dan gelas 

Dibuang kesaluran air Non B3 

5 Air peturasan 

kamar mandi 

WC, kamar mandi Dibuang ke saluran air Non B3 

6 Abu rokok dan 

punting rokok 

Rokok, asbak Dibuang ketempat 

sampah 

Non B3 

7 Spare parts 

bekas & 

material sisa 

Hasil pekerjaan Dibuang ketempat 

sampah 

Non B3 

8 Sarung tangan 

bekas 

Membersihkan 

peralatan dan 

pembuatan larutan di 

laboratorium 

Ditempatkan ditempat 

khusus dan dikirim ke 

pengelolan barang pihak 

ke 3 

B3 

9 Kaleng/ 

kemasan bekas 

kimia 

Perawatan, 

laboratorium 

Dikirim ke pengelolan 

barang pihak ke 3 

B3 

10 Lampu bekas & 

baterai bekas 

Penggunaan kegiatan 

operasional 

Dikirim ke pengelolan 

barang pihak ke 3 

B3 

11 Bahan kimia di 

laboratorium 

Penggunaan 

praktikum 

Dikirim ke pengelolan 

barang pihak ke 3 

B3 
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c. Wakil Ketua II menentukan pihak pengelola limbah (pihak ke 2) dan membuat surat 

perjanjian kerjasama (MoU) pengelolaan limbah B3 dan Non B3 STIKes IKIFA. 

d. Kepala Laboratorium dan Wakil Ketua II membuat jadwal pengangkutan dan 

pengolahan limbah B3 dan Non B3 STIKes IKIFA. 

e. Kepala Laboratorium membuat berita acara penyerahan pengelolaan barang limbah 

B3 dan Non B3 ke pihak ke 2. 

 

2. Pelaksanaan  

a. Penanganan limbah B3 dan non B3 

1) Laboran memisahkan limbah yang mengandung B3 dan non B3 ditempat yang 

terpisah 

2) Laboran mengirim / diambil, limbah mengandung B3 ke pengelola barang pihak 

ke 2 disertai pengisian berita acara penyerahan pengelolaan barang limbah B3 yang 

disaksikan Kepala Laboratorium. 

3) Office boy mengumpulkan limbah non B3 di tempat sampah kemudian diteruskan 

ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). 

b. Penyerahan limbah B3 ke pihak ke 2 

1) Timbang ulang limbah B3 sebelum dimasukkan ke dalam truk catat berat (kg), 

volume (ml), dan jumlah kemasan tiap jenis limbah B3 yang diangkut 

2) Siapkan 2 copy berita acara penyerahan barang limbah B3 yang telah diisi lengkap 

sejumlah jenis yang diserahkan. Serahkan copy untuk pengelola barang pihak ke 2 

dan simpan 1 copy sebagai pelengkap dokumen laboratorium 

3) Setelah semua limbah yang diserahkan masuk ke dalam truk pengangkut pastikan 

segel sesuai dengan nomor segel dan telah dipasang pada tiap sisi container 

4) Setelah limbah sampai dan diolah oleh pengelola barang pihak ke 2, pihak 

pengelola barang limbah B3 akan mengirimkan dokumen-dokumen bukti 

pemusnahan ke STIKes IKIFA. 

 

3. Evaluasi 

a. Koord. Laboratorium memeriksa pemisahan limbah laboratorium B3 dan non B3. 

b. Kepala Laboratorium mengevaluasi pelaksanaan penanganan limbah B3/Non B3 dan 

mengevaluasi pelaksanaan penanganan limbah B3/non B3 yang belum tersedia untuk 

pengadaan di tahun akademik selanjutnya. 

 

4. Pengendalian 

Koord. Laboratorium mendokumentasikan daftar klasifikasi jenis limbah dan cara 

penanganan, jadwal pengangkutan dan pengolahan limbah dan berita acara penyerahan 

pengelolaan barang limbah B3 ke pihak ke 2. 

 

5. Perbaikan/Peningkatan 

Kepala Laboratorium berkoordinasi dengan Wakil Ketua II membuat aturan/keputusan 

untuk menindaklanjuti proses penanganan limbah B3 dan non B3 agar proses tetap 

berjalan baik.sesuai dengan prosedur. 
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F. Kualifikasi Petugas 

1. Wakil Ketua II 

2. Kepala Laboratorium 

3. Koord. Laboratorium 

4. Laboran 

5. Office boy 

 

G. Lampiran 

1. Berita acara penyerahan pengelolaan barang limbah B3 ke pihak ke 2 

2. Jadwal pengangkutan dan pengolahan limbah B3/Non B3. 

 

H. Referensi 

- 
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PENUTUP 

 

Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan oleh sivitas akademik yang terdapat dilingkungan STIKes IKIFA dalam 

melaksanakan kegiatan akademik maupun non-akademik untuk meningkatkan mutu STIKes 

IKIFA. 

 

Mengetahui,      Jakarta, 03 Agustus 2020 

Ketua STIKES IKIFA     Ka. Unit Penjamin Mutu Internal 
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