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SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN IKIFA
Nomor : 008/SK/Y.PEND.IKIFA/VIII/2020
Tentang
PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN IKIFA
Menimbang

: a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di
STIKes IKIFA yang berkualitas, bertanggung jawab dan berperan aktif
dalam perubahan sosial, maka perlu disusun Rencana Induk
Pengembangan (RENIP) STIKes IKIFA;
b. bahwa penetapan dan pemberlakuan RENIP ini perlu ditetapkan
melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan IKIFA.

v

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 585/M/2020 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi
Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) Di Jakarta Menjadi Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA Di Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh
Yayasan Pendidikan IKIFA;
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan IKIFA No.
001/SK/Y.Pend.IKIFA/VII/2020 Tentang Penyelenggaraan Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan IKIFA Nomor
002/SK/Y.Pend.IKIFA/VII/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

Kesatu

:

Mengesahkan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) STIKes
IKIFA Tahun 2020–2040 sebagai mana dinyatakan dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua

:

Rencana Induk Pengembangan (RENIP) STIKes IKIFA Tahun
2020–2040 menjadi pedoman arah kebijakan dan pengambilan
keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan Pendidikan dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan
memperhatikan perkembangan STIKes IKIFA dan lingkungan
strategisnya;

Ketiga

:

Rencana Induk Pengembangan (RENIP) STIKes IKIFA Tahun
2020–2040 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis
STIKes IKIFA dalam mencerminkan strategi melaksanakan misi
dan pencapaian visi STIKes IKIFA dengan indikator-indikator
pencapaian yang lebih nyata dan terukur;

Keempat

:

Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan
ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Kelima

:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020
Yayasan Pendidikan IKIFA
Ketua,

Ir. Ayasofia Abdullah

RENIP | 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (Renip STIKes IKIFA). Yayasan
pendidikan IKIFA berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan menyusun arah
kebijakan rencana strategis yang tertuang dalam renstra.
Salah satu persyaratan perubahan status perguruan tinggi adalah memiliki Rencana
Induk Pengembangan (Renip). Renip ini disusun agar menjadi pedoman pengembangan
STIKes IKIFA untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan (2020 – 2040). Renip ini berisi uraian
tentang kondisi STIKes IKIFA saat ini dan perencanaan pengembangan STIKes IKIFA.
Berdasarkan Rencana induk pengembangan 2020 – 2040 ini maka, diharapkan dapat menjadi
acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk selanjutnya diturunkan kedalam
Rencana Operasional (Renop) dengan rincian program kegiatan dan anggaran biaya tahunan
yang terarah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STIKes
IKIFA.

Jakarta, 10 Agustus 2020
Ketua Yayasan Pendidikan IKIFA

Ir. Ayasofia Abdullah
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RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA
2020 – 2040
A. PENDAHULUAN
Dalam rangka ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan anak bangsa, maka
pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019. Yayasan Pendidikan IKIFA merencanakan perubahan
bentuk Akademi Farmasi IKIFA menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Sebagai
jati diri IKIFA ditujukkan dalam nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA (STIKes
IKIFA). Hal ini didasari oleh keinginan bersama seluruh senat akademik untuk
mengembangkan Yayasan Pendidikan IKIFA sesuai dengan amanat UUD 1945. Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai
kemanusiaan, menganut kebebasan akademik dan otonomi keilmuan berdasarkan integritas
keilmuan, mengandalkan kepakaran dan profesionalitas serta sadar akan keterkaitan
lembaga pendidikan dengan pihak lain. Didasari oleh adanya kesadaran untuk berprestasi,
khususnya

dalam

upaya

untuk

meningkatkan kualitas

pendidikan

di

STIKes

IKIFA, maka perlu adanya penyusunan Rencana Induk Pengembangan (Renip) sebagai
pengembangan jangka panjang sehingga peranan STIKes IKIFA pada masa mendatang
akan lebih maju dan berkembang secara nyata sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan
Pencapaian indikator sasaran mutu yang diharapkan.
Rencana Induk merupakan perencanaan jangka panjang yang menjadi kebijakan
institusi dalam menentukan arah pengembangan. Rencana tersebut mendasari institusi
dalam menyusun rencana strategis sebagai pengembangan jangka menengah dan rencana
operasional sebagai pengembangan jangka pendek. Pengembangan jangka panjang STIKes
IKIFA ditetapkan sebagai rencana induk pengembangan (Renip) yang berlaku dalam kurun
waktu 20 tahun dengan periode Renip 2020 – 2040. Pencapaian renip diturunkan kedalam
rencana pengembangan jangka menengah yang dituangkan dalam rencana strategiss.
Rencana Strategiss (Renstra) STIKes IKIFA sebagai rencana pengembangan jangka
menengah yang menjadi diferensiasi dari rencana pengembangan jangka Panjang dalam
merealisasikan misi dan mencapai visi. Rencana strategis ditetapkan sebagai rencana
pengembangan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun.
Rencana pengembangan jangka pendek disusun oleh PS dan masing-masing unit
untuk melaksanakan program kerja yang akan dilaksanakan untuk satu tahun akademik yang
disampaikan dalam Rencana operasional yang direalisasikan dalam Rencana Kerja
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Anggaran Tahunan (RKAT). Rencana pengembangan jangka pendek mengacu pada capaian
yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

B. DASAR RENIP STIKES IKIFA
Rencana Induk Pengembangan (Renip) STIKes IKIFA 2020 – 2040 dibuat berdasarkan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran:
1. VISI
Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan unggul di tingkat nasional dalam bidang
kesehatan berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS.

2. MISI
a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi, akademik dan profesi dalam bidang kesehatan
yang inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik berlandaskan akhlak mulia dan
IPTEKS;
b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang kesehatan yang
inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik untuk mendukung pengembangan Pendidikan
dan pengabdian masyarakat berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS;
c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan yang
inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS;
d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang inovatif, kreatif, inspiratif dan
futuristik berorientasi pada mutu sehingga mampu bersaing ditingkat nasional
berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS;

3. TUJUAN
a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang pelayanan
kesehatan, berbudi luhur berjiwa entrepreneur, berwawasan teknologi mutakhir dan
mampu bersaing, di tingkat nasional;
b. Menghasilkan produk dan karya-karya hasil penelitian dalam bidang pelayanan
kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berdasar nilai luhur budaya;
c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pelayanan
kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat;
d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, dan
terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
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4. SASARAN
a. Terwujudnya proses pembelajaran yang inovatif dan aplikatif berbasis IPTEKS;
b. Terwujudnya program Studi yang berdaya saing di tingkat nasional dengan kekhasan
IKIFA;
c. Terwujudnya mahasiswa yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang
kesehatan dan berbudi luhur yang mampu bersaing di tingkat nasional;
d. Terwujudnya alumni yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang kesehatan
dan berbudi luhur yang mampu bersaing di tingkat nasional;
e. Menciptakan hasil penelitian dasar yang inovatif, kreatif, inspiratif dan futuristik
untuk mendukung penelitian lanjutan di bidang kesehatan yang bermanfaat bagi
Pendidikan dan masyarakat dengan mengedepankan etika penelitian;
f. Menciptakan hasil penelitian terapan di bidang kesehatan yang inovatif, kreatif,
inspiratif dan futuristik yang bermanfaat bagi Pendidikan dan masyarakat dengan
mengedepankan etika penelitian;
g. Menciptakan hasil penelitian yang terintegrasi secara digital yang bermanfaat bagi
Pendidikan dan masyarakat dengan mengedepankan etika penelitian;
h. Terwujudnya kerjasama yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan hasil
penelitian di perguruan tinggi;
i. Meningkatnya peran serta aktif sivitas akademika dalam pengabdian kepada
masyarakat dalam bidang pelayanan Kesehatan;
j. Menciptakan inkubasi pelayanan Kesehatan dengan mengedepankan proses digital
dalam pelaksanaanya kepada mitra/kelompok masyarakat;
k. Menciptakan inkubasi kewirausahaan yang bermanfaat bagi sivitas akademika dan
masyarakat;
l. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian yang
mendukung keberlanjutan pengelolaan di lingkungan stikes ikifa;
m. Tersedianya tata kelola yang efektif dan efisien;
n. Terwujudnya pengelolaan institusi berbasis perencanaan terintegrasi;
o. Tersedianya sistem informasi yang berkualitas dan terintegrasi antara pendidikan,
penelitian, pengabdian masyarakat, pengelolaan sarana prasarana dan keuangan;
p. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan menjamin
transparansi dan akuntabilitas;
q. Terwujudnya kemampuan sivitas akademika yang mandiri, memiliki otonomi dan
mampu mengarahkan dirinya (self-directed).
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C. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
1. Sistem tata kelola yang baik
2. Kepemimpinan
3. Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
4. Kualitas dan kuantitas input
5. Kualitas dan kuantitas output
6. Kualitas luaran penelitian
7. Kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat
8. Kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal
9. Jejaring kerjasama
10. Inovasi dalam penyelenggaraan tridharma
11. Pra sarana dan sarana
12. Sumber Daya Manusia yang kompeten
13. Suasana dan budaya akademik
14. Strategis promosi

D. EVALUASI DIRI
Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 5 menyebutkan tentang
Tujuan Pendidikan Tinggi: (1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan
bangsa; (2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau
Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3)
Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan
dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia; (4) Terwujudnya Pengabdian kepada
Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
STIKes IKIFA merupakan perguruan tinggi swasta badan hukum yang
menyelenggarakan kegiatan dibidang akademik dan non-akademik secara otonom. STIKes
dituntut untuk bisa ikut melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang mengacu pada peraturan dan perundangan dalam
melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Mengingat tingginya kompetisi di dunia kerja,
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maka STIKes IKIFA harus mampu mengembangkan program untuk memberikan bekal
pada lulusan agar memiliki kemampuan dan kompetensi yang mendukung pekerjaan lulusan
dalam bidang kesehatan. Serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan
kompetensi yang mereka miliki.
Agar dapat menangkap peluang keterbukaan lembaga pendidikan tinggi dan
lembaga lainnya, STIKes IKIFA juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik
perguruan tinggi lain maupun instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri. Berbagai
kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah
dilakukan, akan tetapi belum optimal dalam menghasilkan luaran dari kerjasama tersebut
sehingga masih harus ditingkatkan dalam hal kualitas, kuantitas dan keberlanjutannya,
Rekognisi kepada masyarakat juga terus diupayakan untuk menambah kepercayaan dan
kebermanfatan perguruan tinggi yang dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan juga menjadi target
yang diupayakan oleh STIKes IKIFA untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga
STIKes IKIFA berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan unggul di
tingkat nasional dalam bidang kesehatan berlandaskan akhlak mulia dan IPTEKS.
• SITUASI LINGKUNGAN EKTERNAL
PELUANG
1. Kebijakan pemerintah mengembangkan PTS melalui binaan LLDIKTI Wilayah III DKI
Jakarta;
2. Adanya Undang-undang Tenaga Kesehatan No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga teknis
kefarmasian adalah lulusan D III Farmasi (RPL (Recognize Period Learning));
3. Yayasan memberikan kebebasan kepada pengelola untuk berperan aktif dalam
kepemimpinan publik;
4. Adanya 4 (empat) orang Auditor Mutu Internal yang tersertifikasi;
5. Jaringan komunikasi alumni membantu memperluas lapangan kerja lulusan;
6. Kebutuhan pengguna terhadap lulusan tinggi, dibuktikan dengan banyaknya permintaan
rekrutmen;
7. Tersedianya berbagai sumber dana yang dapat digunakan pengembangan SDM oleh
pemerintah;
8. Tersedianya peluang studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan;
9. Tersedianya program penelitian dosen yang didanai Kemenristekdikti yang memberi
peluang bagi dosen untuk mengembangkan keilmuannya;
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10. Tersedianya program hibah pengabdian kepada masyarakat oleh pemerintah;
11. Tersedianya kerjasama dalam pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dan
tenaga kependidikan antar institusi;
12. Tersedianya hibah dari Dikti untuk penyusunan kurikulum berbasis KKNI;
13. Informasi yang sangat terbuka untuk diakses dalam upaya untuk pengembangan materi
pembelajaran;
14. Tersedianya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, baik untuk dosen
maupun mahasiswa;
15. Peluang jejaring kerjasama dengan stakeholders nasional dan internasional untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan;
16. Tersedianya dana dari Kemenristekdikti untuk peningkatan sarana dan prasarana
kampus;
17. Website yang tersedia untuk menunjukkan keberadaan kampus;
18. Terbukanya kerjasama antar perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
19. Tersedianya banyak kesempatan untuk mendapatkan dana kegiatan penelitian dan PkM
di luar institusi, dengan jumlah dana yang memadai;
20. Memiliki kerjasama dengan Fakultas Farmasi lain;
21. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penunjang penelitian dan PkM;
22. STIKes IKIFA memiliki dosen yang berasal dari praktisi sehingga membuka peluang
kerjasama di bidang PKL, kegiatan penelitian dan PkM;

ANCAMAN
1. Adanya program studi S1 Farmasi yang lokasinya berdekatan dengan STIKes IKIFA;
2. Standarisasi mutu pengelolaan institusi yang semakin tinggi;
3. Instrumen Penjamin Mutu Eksternal yang semakin berkembang;
4. Tingkat persaingan yang semakin ketat dengan perguruan tinggi lain dalam rekrutmen
atau seleksi calom mahasiswa baru;
5. Regulasi pemerintah tentang hasil penelitian dosen yang harus dipublikasi;
6. Belum banyaknya program hibah dari pemerintah yang diperoleh;
7. Terbatasnya jumlah jurnal dan frekuensi terbit jurnal terakreditasi;
8. Perkembangan IPTEK dalam bidang kefarmasian yang begitu cepat mengharuskan
STIKes IKIFA untuk selalu menyesuaikan kurikulum yang up to date;
9. Tuntutan stakeholders dan instansi terkait atas kompetensi lulusan;
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10. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat menunut kreativitas
dan pengembangan diri para staf dosen.
• SITUASI LINGKUNGAN INTERNAL
KEKUATAN
1. Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, realistik, terkait satu sama lain dan
dalam penyusunannya melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan
stakeholders;
2. Memiliki pimpinan yang aktif di dalam kepemimpinan publik;
3. Memiliki prasarana dan sarana milik sendiri;
4. Memiliki dosen yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir yang linear dengan
program studi;
5. Memiliki kurikulum yang disusun bersama institusi sejenis yang sesuai dengan
kebutuhan stakeholders;
6. Memiliki Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)
7. STIKes IKIFA telah bekerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan
Poltekkes Kemenkes Jakarta II;
8. Banyaknya Sekolah Menengah Atas disekitaran IKIFA sebagai target promosi PT;
9. STIKes IKIFA menyelenggarakan program kelas karyawan dengan waktu perkuliahan
yang fleksibel (pagi dan sore);
10. Kampus STIKes IKIFA terletak berdekatan dengan halte busway dan Stasiun
Commuter Line Buaran sehingga memudahkan akses untuk sampai ke kampus dan dapat
dilacak melalui maps yang terdapat di alamat URL http://ikifa.ac.id;
11. Struktur organisasi dan tupoksi masing-masing unit jelas;
12. Memiliki renstra dan renop yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program
STIKes IKIFA dan pelaksanaannya dimonitoring secara periodik;
13. Melakukan studi pelacakan secara berkala;
14. Memiliki kerjasama dan komunikasi yang baik dengan dunia usaha (stakeholders) atau
pengguna lulusan;
15. Memiliki peringkat akreditasi perguruan tinggi B dan akreditasi program studi diploma
III farmasi B;
16. Sistem penerimaan mahasiswa baru sudah dilakukan secara online;
17. Kebutuhan pengguna lulusan masih sangat tinggi ditunjukkan dengan hasil tacer studi
mengenai masa tunggu memperoleh pekerjaan hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan;
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18. 98% lulusan bekerja sesuai dengan bidang kompetensinya;
19. Pelayanan bimbingan mahasiswa secara akademik maupun non akademik dilaksanakan
dengan baik;
20. Jumlah dosen yang linier dengan program studi memadai;
21. Yayasan memberikan dukungan yang tinggi terhadap pelaksanaan tridharma perguruan
tinggi;
22. STIKes IKIFA memiliki dosen yang berpengalaman di bidang kefarmasian (Rumah
Sakit, Industri, dan Regulator);
23. Suasana akademik yang kondusif untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi;
24. Tingginya motivasi dan kinerja dosen dalam mengimplementasikan kurikulum;
25. STIKes IKIFA telah bergabung dan menjadi pengurus di Asosiasi Pendidikan Diploma
Farmasi Indonesia (APDFI);
26. Jaminan pengelolaan keuangan mengacu azas akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi
yang dapat dipertanggungjawabkan;
27. Laboratorium memiliki peralatan yang lengkap sesuai kebutuhan;
28. Sistem informasi yang dimiliki adalah buatan dan pengembangan sendiri sehingga
pembaharuan bersifat realtime;
29. Ketersediaan bandwidth yang cukup memadai untuk menjamin kelancaran akses
berbagai macam informasi;
30. Dukungan dana dari Yayasan Pendidikan IKIFA dalam hal penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
31. Jumlah kerjasama di berbagai bidang oleh instansi lain yang saling mendukung
kegiatan tridharma perguruan tinggi;
32. Peran serta aktif mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
33. Terciptanya kerjasama yang baik antara STIKes IKIFA dengan instansi lain yang
terbukti dengan adanya perjanjian multi tahun.

KELEMAHAN
1. Kemampuan Bahasa Inggris di sivitas akademika yang masih kurang;
2. Sebagian besar dosen belum memiliki sertifikat pendidik profesional karena kuota dari
LLDIKTI Wilayah III yang terbatas;
3. Belum semua Dosen memiliki jabatan fungsional;
4. Hasil penelitian yang dihasilkan belum banyak diimplementasikan dalam aktivitas
pengabdian kepada masyarakat dan acuan dalam penyusunan bahan ajar;
RENIP | 8

5. Partisipasi sivitas akademika dalam memberikan usulan untuk pengembangan kebijakan
serta pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program di STIKes IKIFA masih belum
optimal;
6. Metodologi baku mutu (benchmarking) yang diterapkan masih sedikit dan pelaksanaan
SPMI belum maksimal;
7. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atau penilaian internal terhadap kinerja masing-masing
UPT dalam bentuk antara lain rewards dan punishments yang proporsional belum
optimal;
8. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen masih
kurang, sehingga partisipasi mahasiswa masih terbatas;
9. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa masih kurang beragam;
10. Belum banyak karya ilmiah dosen yang dilakukan dan dipublikasi;
11. Belum memiliki koleksi jurnal ilmiah internasional;
12. Belum banyaknya dana hibah yang diperoleh;
13. Belum berlangganan jurnal internasional;
14. Terbatasnya ketersediaan lahan untuk perluasan kampus

E. TONGGAK PENCAPAIAN (MILESTONE)
Tujuan akhir dalam mewujudkan visi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA
yang bermutu dan unggul perlu ditetapkan tonggak-tonggak capaian, sebagai berikut:

Rencana Induk Pengembangan STIKes IKIFA berorientasi pada pengembangan institusi
dalam bidang kesehatan dengan mengedepankan IPTEKS, dalam rangka mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diturunkan kedalam rencana
strategis dengan fokus pengembangan, sebagai berikut:
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• Tahun 2021 – 2025
Fokus rencana strategis STIKes IKIFA adalah penguatan tata kelola dan sumber daya
setelah melalui proses perubahan bentuk dari Akademi Farmasi IKIFA menjadi Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA.
• Tahun 2026 – 2030
Fokus rencana strategis STIKes IKIFA adalah penguatan jejaring kerjasama dalam
memaksimalkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan
IPTEKS yaitu dengan memanfaatkan teknologi pada setiap program penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.
• Tahun 2031 – 2035
Fokus rencana strategis STIKes IKIFA adalah penguatan jejaring dalam optimalisasi
kualitas dan kuantitas luaran tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan
IPTEKS yaitu dengan meningkatkan jumlah kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan
pembelajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
• Tahun 2036 – 2040
Fokus rencana strategis STIKes IKIFA adalah menjadi PT perguruan tinggi yang
bermutu dan unggul di tingkat nasional dalam bidang kesehatan berlandaskan akhlak
mulia dan IPTEKS yaitu dengan membekali lulusan dengan kompetensi yang sesuai
kebutuhan stakeholders/pengguna lulusan dalam bidang Kesehatan.
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F. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Menetapkan Rencana Induk
Pengembangan
(RENIP),
Rencana
Strategis
(RENSTRA) dan Rencana
Operasional (RENOP).

UPPS dan PS memiliki rencana pengembangan jangka
panjang, menengah, dan pendek, meliputi:
UPPS dan PS memiliki:
1.Dokumen Renip, Renstra dan Renop
2.Indikator kinerja
3.Target berdaya saing nasional
4.Bukti pengembangan yang konsisten (IKU)

Memonitoring
dan
mengevaluasi
ketercapaian
rencana
pengembangan
jangka panjang, menengah
dan jangka pendek.

UPPS dan PS memonitoring dan mengevaluasi capaian dari
rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan
pendek, meliputi:
UPPS dan PS menyusun:
1.Laporan Kinerja
2.Laporan Evaluasi Diri
3.Laporan Monev Sasaran Mutu (IKT)
UPPS dan PS mengukur pemahaman terhadap VMTS,
meliputi:
UPPS dan PS memiliki:
1.Instrumen pemahaman VMTS
2.Umpan balik pengisian instrument
3.Monitoring dan evaluasi
4.Tindaklanjut secara berkala (IKT)
Pelaksanaan penjaminan mutu
internal pada Unit Pengelola Program
Studi. UPPS memiliki bukti:
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
4. Pengendalian
5. Perbaikan/peningkatan. (IKU)
UPPS dan PS menjalin kerja sama yang efektif dengan
memenuhi kriteria :
1.Mendukung pelaksanaan Tridarma PT secara lengkap yang
mendukung visi dan misi.
2.Kerja sama dengan wahana praktik yang relevan dengan PS.
3.Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama (MoU)
4.Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama
5.Kerja sama dalam negeri Min.8 institusi lain yang bervariasi,
kerja sama luar negeri min. 3 institusi luar negeri. (IKU)
Pemenuhan lima pilar sistem tata
pamong pada UPPS.
1.Kredibel
2.Transparan
3.Akuntabel
4.Bertanggung jawab

Mensosialisasikan VMTS
kepada para pemangku
kepentingan internal dan
eksternal dalam rangka
memberikan pemahaman
terkait VMTS.
Mengimplementasikan SPMI
dalam penyelenggaraan
tridharma.

Memperluas dan
mengembang-kan jejarig
kerjasama yang
ditindaklanjuti dengan
kegiatan pengembangan hasil
penelitian di perguruan
tinggi.

Membangun tata kelola yang
efektif dan efisien
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Mengimplementasikan SPMI
dalam penyelenggaraan
tridharma.

Meningkatkan mutu layanan
manajemen

Membangun tata kelola yang
efektif dan efisien

5. Adil. (IKU)
Keberfungsian sistem pengelolaan
fungsional dan operasional perguruan
tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
1.perencanaan (planning ),
2.pengorganisasian (organizing ),
3.penempatan personil (staffing ),
4.pengarahan (leading), dan
5.pengawasan (controlling ).
Keterlaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu Internal
pada UPPS yang
dibuktikan dengan keberadaan 5
aspek sebagai berikut:
1.dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan
mutu.
2.ketersediaan dokumen mutu:
kebijakan SPMI, manual SPMI,
standar SPMI, dan formulir SPMI.
3.terlaksananya siklus penjaminan
mutu (siklus PPEPP)
4.auditor internal dan hasil audit
5.bukti tindaklanjut. (IKU)
Komitmen pimpinan UPPS yang dibuktikan dengan
pengakuan
yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter
kepemimpinan
operasional,organisasi, dan publik. (IKU)
Pengukuran kepuasan layanan
manajemen terhadap para pemangku
kepentingan dengan memenuhi aspek
berikut:
1.instrumen sahih, handal, mudah digunakan,
2.dilaksanakan secara berkala dan komprehensif,
3.dilakukan analisis untuk pengambilan
keputusan,
4.monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan.
5.terdapat umpan balik.
6.tindaklanjut terhadap umpan balik. (IKU)

UPPS memiliki kebijakan dan pedoman pengelolaan yang
mencakup 11 aspek sebagai berikut:
1.pendidikan,
2.pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
3.kemahasiswaan
4.penelitian,
5.PkM,
6.SDM,
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7.keuangan,
8.sarana dan prasarana,
9.sistem informasi
10.sistem penjaminan mutu, dan
11.kerjasama. (IKU)
Mutu, manfaat, kepuasan dan
keberlanjutan kerjasama pendidikan,
penelitian dan PkM yang relevan dengan PS telah
memenuhi 4 aspek berikut:
1.memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses
pembelajaran, penelitian, dan PkM.
2.memberikan peningkatan kinerja
tridarma dan fasilitas pendukung PS.
3.memberikan kepuasan kepada
mitra.
4.menjamin keberlanjutan kerjasama
dan hasilnya. (IKU)
Program peningkatan mutu manajerial dengan
mengoptimalisasi praktik baik. (IKT)
Catatan:
Pelaksanaan SPMI berbasis sistem terintegrasi.
Memaksimalkan luaran SPMI Pemenuhan sistem audit eksternal. (IKT)
Catatan:
Memenuhi target penilaian instrument akreditasi
UPPS melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa
dan bukti keberhasilannya memenuhi 4 aspek :
1. Dilaksanakan setiap tahun
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi
3. Adanya umpan balik
4. Adanya tindak lanjut. (IKU)
Memaksimalkan kualitas dan Rasio jumlah pendaftar
kuantitas input mahasiswa
terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi. (IKU)
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap
jumlah pendaftar yang lulus seleksi. (IKU)
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh
Mahasiswa. (IKU)
Rasio total mahasiswa baru pada TS terhadap total
mahasisswa. (IKU)
Upaya yang dilakukan UPPS untuk mengidentifikasi potensi
kemampuan mencapai capaian pembelajaran dengan
memenuhi aspek sbb :
1. Memiliki metode rekrutmen
2. Mengembangkan sistem layanan informasi. (IKU)
Meningkatkan mutu layanan
Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses
kemahasiswaan
pendidikan. (IKU)
Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat,
kesehatan, beasiswa, bimbingan, dan konseling serta asrama
pada UPPS dengan memenuhi aspek berikut :
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1. Pelaksanaan
2. Dilakukan monitoring evaluasi terhadap hasil
3. Terdapat umpan balik
4. Dilakukan tindak lanjut. (IKU)
Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan. (IKU)
UPPS menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk:
1. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat
2. Peningkatan kesejahteraan
3. Penyuluhan karir
4. Bimbingan kewirausahaan.
Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan
layanan mahasiswa pada UPPS. (IKU)
Meningkatkan
kualitas Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen
Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap jumlah program studi. (IKU)
meliputi: Dosen dan Tenaga Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan Asisten Ahli
Kependidikan.
(IKT)
Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan Lektor (IKT)
Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan Lektor Kepala
(LK) (IKU)
Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan Guru Besar
(GB) (IKU)
Persentase Dosen Tetap UPPS yang berpendidikan S-3 (IKU)
Persentase Dosen Tetap UPPS yang memiliki Sertifikat
Pendidik Profesional (IKU)
Persentase Dosen Tetap yang memiliki sertifikat kompetensi
surat tanda registrasi / ijazah apoteker (IKU)
Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya
sesuai dengan Program Studi (IKU)
Rata-rata beban dosen per semester (IKU)
Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan
program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/
pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri
(IKU)
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh
dosen (IKU)
Persetanse Dosen tidak tetap yang memiliki setifikat
kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya (IKU)
Persentase dosen tetap yang mengikuti pelatihan Bahasa
inggris untuk peningkatan kompetensi dan persyaratan
penunjang sertifikasi pendidik professional (IKT)
Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (IKU)
Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan
jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi) dengan
syarat :
1. Kualifikasi minimum berpendidikan diploma
2. Kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi
(IKU)
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Mengembangkan sistem
pengelolaan keuangan yang
terintegrasi dan menjamin
transparansi dan
akuntabilitas.

Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sarana dan pra
sarana.

Monitoring evaluasi dan kinerja dosen terhadap tridharma
dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi
yang mencakup unsur sebagai berikut :
1. Pengembangan proses pembelajaran (penyususnan
kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran)
2. Pelaksanaan proses pembelajaran
3. Memiliki agenda penelitian
4. Melaksanakan penelitian
5. Memiliki agenda PkM
6. Melaksanakan PkM
7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridharma (IKU)
Jumlah pelatihan Bahasa inggris untuk peningkatan
kompetensi tenaga kependidikan (IKT)
Jumlah pelatihan internal bagi tenaga kependidikan (IKT)
Jumlah pelatihan eksternal bagi tenaga kependidikan (IKT)
Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan
dengan total penerimaan dana. (IKU)
Rata-rata dana operasional/ penggunaan dana untuk
tridharma pada UPPS. (IKU)
Penggunaan dana investasi. (IKU)
Rata-rata dana penelitian dosen per tahun. (IKU)
Rata-rata dana PkM dosen per tahun. (IKU)
Bahan pustaka
Bahan pustaka berupa buku teks. (IKU)
Catatan: minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku
teks (verifikasi pada saat asesmen lapangan termasuk
ketersediaan dan pemanfaatan e-book). . (IKU)
Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki
(berlangganan) dalam tiga tahun terakhir. (IKU)
Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi
Dikti, dalam bentuk cetak atau elektronik
Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki
(berlangganan) dalam tiga tahun terakhir. (IKU)
Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional.
Setiap cabang ilmu minimal 1 jurnal
JIL = Persentase cabang ilmu yang berlangganan 1 jurnal
(cetak/elektronik). (IKU)
Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir.
(IKU)
Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium. (IKU)
Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di
laboratorium
Unsur Penilaian:
1. Kondisi alat sangat baik (terawat dan berfungsi)
2. Rasio alat: mahasiswa (1:8)
3. Aksesibilitas penggunaan alat
4. Jenis alat memenuhi capaian pembelajaran
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5. Logbook sesuai dengan capaian pembelajaran Standar
Laboratorium Diploma III Farmasi mengacu pada Standar
Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan Farmasi,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kelayakan prasarana laboratorium Farmasi dengan standar
minimal berfungsi sesuai. (IKU)
Standar Penilaian:
1. Kapasitas laboratorium memadai.
2. Sistem perawatan laboratorium memadai.
3. Aksesibilitas yang baik (memiliki fleksibilitas dalam
menggunakannya di luar kegiatan praktikum yang terjadwal).
4. Penggunaan laboratorium efisien (rata-rata waktu
penggunaan per minggu)
Standar Laboratorium Diploma III Farmasi mengacu pada
Standar Laboratorium Pendidikan Tenaga Kesehatan
Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian
tridarma dan investasi pada UPPS. (IKU)
Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridarma,
investasi pengembangan SDM, sarana dan prasarana dalam 3
tahun terakhir, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana
pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber
pendanaan yang realistis.
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana
untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran,
penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada
program studi. (IKU)
Mengimplementasikan SPMI Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit
dalam penyelenggaraan
Pengelola Program Studi. (IKU)
tridharma.
Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana
pada Unit Pengelola Program Studi. (IKU)
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi
dan pemutakhiran kurikulum
Serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi. (IKU)
Ketersediaan umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan
melalui tracer study untuk evaluasi dan pengembangan
kurikulum. (IKU)
Mengembangkan kurikulum Persentase kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil
pembelajaran yang inovatif lulusan. (IKU)
dan
aplikatif
berbasis Persentase kesesuaian struktur kurikulum dalam
IPTEKS.
pembentukan capaian pembelajaran. (IKU)
Terlaksananya karakteristik proses pembelajaran dalam
perangkat pembelajaran. (IKU)
Persentase ketersediaan dokumen RPS dengan kedalaman
dan keluasan sesuai dengan CPL. (IKU)
Persentase pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktek
sesuai CPL. (IKU)
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Mengembangkan media
pembelajaran yang inovatif
dan aplikatif berbasis
IPTEKS.

Persentase penyiapan Dokumen RPS yang di tetapkan dan
dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama
dalam kelompok keahlian. (IKU)
RPS ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan. (IKU)
Pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk kuliah, responsi
atau tutorial, praktikum dan praktek lapangan. (IKU)
Proses pembelajaran efektif diselenggarakan paling sedikit
16 minggu dalam 1 semester. (IKU)
Mengimplementasikan SPMI Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses
dalam penyelenggaraan
pembelajaran. (IKU)
tridharma
Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dalam proses
pembelajaran. (IKU)
Mengembangkan kurikulum Prinsip penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif,
pembelajaran yang inovatif akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
dan
aplikatif
berbasis (IKU)
IPTEKS.
Aspek penilaian terdiri dari kehadiran, penugasan, ujian
tengah semester dan ujian akhir semester. (IKU)
Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
secara tanggungjawab dan transparan. (IKU)
Meningkatkan kualitas luaran Rata-rata IPK mahasiswa. (IKU)
pendidikan.
Persentase lulusan tepat waktu. (IKU)
Persentase lulusan first taker UKTTK. (IKU)
Persentase mahasiswa yang mendapat sertifikat kompetensi.
(IKU)
Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur
dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana
akademik berjalan sangat baik dan kondusif. (IKU)
Memaksimalkan kualitas dan
kuantitas hasil penelitian
yang terintegrasi secara
digital yang bermanfaat bagi
Pendidikan dan masyarakat
dengan mengedepankan etika
penelitian

Ketersedian dokumen rencana strategis penelitian yang
memenuhi:
1. landasan pengembangan,
2. peta jalan penelitian,
3. sumber daya,
4. sasaran program strategis dan
5. indikator kinerja
(IKU)
Ketersediaan roadmap yang memayungi tema penelitian
dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS.
(IKU)
Kegiatan sosialisasi roadmap Penelitian dosen dan
mahasiswa. (IKU)
Kegiatan pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa
tentang penelitian. (IKU)
Kegiatan penelitian dosen
Jumlah Publikasi Artikel pada jurnal nasional terakreditasi
SINTA. (IKU)
Jumlah Publikasi Artikel pada jurnal Internasional
bereputasi. (IKU)
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Memaksimalkan kualitas dan
kuantitas hasil PkM yang
terintegrasi secara digital
yang bermanfaat bagi
Pendidikan dan masyarakat
dengan mengedepankan etika
penelitian

Meningkatkan kualitas dan
kuantitas luaran tridharma
(Pendidikan, penelitian dan
PkM).

Jumlah perolehan HaKI. (IKU)
Persentase kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa
dengan roadmap. (IKU)
Persentase kegiatan Penelitian yang yang digunakan untuk
pengembangan keilmuan. (IKU)
Persentase kegiatan Penelitian yang diintegrasikan dengan
materi perkuliahan. (IKU)
Ketersedian dokumen rencana strategis PkM yang
memenuhi:
1. landasan pengembangan,
2. peta jalan penelitian,
3. sumber daya,
4. sasaran program strategis dan
5. indikator kinerja
(IKU)
Ketersediaan roadmap yang memayungi tema PkM dosen
dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS. (IKU)
Kegiatan sosialisasi roadmap PkM dosen dan mahasiswa.
(IKU)
Kegiatan pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa
tentang PkM. (IKU)
Kegiatan PkM dosen. (IKU)
Jumlah Publikasi Artikel hasil PkM pada jurnal nasional
terakreditasi SINTA. (IKU)
Jumlah Publikasi Artikel hasil PkM pada jurnal Internasional
bereputasi. (IKU)
Jumlah perolehan HaKI dari hasil PkM. (IKU)
Persentase kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan
roadmap.
Jumlah kegiatan PkM yang yang digunakan untuk
pengembangan keilmuan. (IKU)
Jumlah kegiatan PkM yang diintegrasikan dengan materi
perkuliahan. (IKU)
Persentase keberhasilan studi pada PS. (IKU)
Rata-rata IPK lulusan pada tiap PS
Persentase kelulusan tepat waktu tiap PS. (IKU)
Persentase lulusan first taker UKTTK PS-D3 Farmasi. (IKU)
Rata-rata masa tunggu lulusan.
Rata-rata persentase pendapat pengguna. (IKU)
Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/ buku dari hasil
penelitian.. (IKU)
Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/ buku dari hasil PkM.
(IKU)
Jumlah penghargaan/rekognisi dosen. (IKU)
Jumlah penghargaan/pencapaian prestasi mahasiswa. (IKU)
Menganalisis pelaksanaan pembelajaran dengan adanya bukti
monev, umpan balik dan tindaklanjut. (IKU)
Menganalisis pelaksanaan penelitian dengan adanya bukti
monev, umpan balik dan tindaklanjut. (IKU)
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Mengembangkan sistem
pengelolaan institusi berbasis
perencanaan terintegrasi

Menganalisis pelaksanaan PkM dengan adanya bukti monev,
umpan balik dan tindaklanjut. (IKU)
Menyusun Analisis SWOT yang dtindaklanjuti. (IKU)
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PENUTUP
Renip yang telah disususn ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi
STIKes IKIFA saat ini dan dapat dijadikan acuan oleh sivitas akademik STIKes IKIFA untuk
membuat perencanaan baik jangka menengah maupun jangka pendek untuk mengembangkan
perguruan tinggi sesuai dengan target yang diinginkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2020
Ketua Yayasan Pendidikan IKIFA

Ir. Ayasofia Abdullah
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