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BORANG PROGRAM STUDI 

 

IDENTITAS PROGRAM STUDI 
 
Program Studi (PS) :  S1 Farmasi 
 
Jurusan/Departemen :  - 
 
Fakultas :  Kesehatan 
 
Perguruan Tinggi :  Universitas Qamarul Huda 
 
Nomor SK pendirian PS (*) :   
 
Tanggal SK pendirian PS :    
 
Pejabat Penandatangan  
SK Pendirian PS :   
 
Bulan & Tahun Dimulainya 
   Penyelenggaraan PS :   
 

Nomor SK Izin Operasional (*)  :   
 
Tanggal SK Izin Operasional :   
 
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir :   
 
Nomor SK BAN-PT :   
 
Alamat PS :  ....................................................................... 

          
....................................................................... 

 
....................................................................... 

 
No. Telepon PS :  ....................................................................... 
 
No. Faksimili PS :  ....................................................................... 
 
Homepage dan E-mail PS :  ....................................................................... 
 
(*) : Lampirkan fotokopi SK terakhir 

 
Bagi PS yang dibina oleh Departemen Pendidikan Nasional, sebutkan nama dosen tetap 
institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap PS berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002, 
dalam tabel di bawah ini. 

No. 
Nama Dosen 

Tetap 

 
NIDN** 

Tgl. 
Lahir 

Jabatan 
Akademik 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan S1, S2, S3  
dan Asal Universitas  

Bidang Keahlian untuk 
Setiap Jenjang 

Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        
** NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
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STANDAR 1.  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 
 
 
 
1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian 

 
1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta 

pihak-pihak yang dilibatkan. 
 

 
1. Mekanisme Penyusunan visi, misi, tujuan  dan sasaran (VMTS) Program Studi  

 
Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi S1 
Farmasi UNIQHBA dilakukan sebagai berikut :  
1) Pembentukan tim perumus penyusunan VMTS program studi dengan SK 

nomor 013/YPpQH/UNIQHBA/XI/2017 tanggal 10 November 2017. 
2) Rapat tim perumus VMTS pertama Program Studi S1 Farmasi pada 

tanggal 13 November 2017 s.d. 14 November 2017 bertempat di Aula 
Fakultas Kesehatan Universitas  Qamarul Huda Bagu.  

3) Sosialisasi draf VMTS pertama Program Studi S1 Farmasi dari tanggal 15 
s.d 16 November 2017. 

4) Penetapan VMTS Program Studi S1 Farmasi pada tanggal 17 November 
2017 dengan SK nomor 016/YPpQH/UNIQHBA/XI/2017. 

5) Sosialisasi VMTS Program Studi S1 Farmasi kepada seluruh sivitas 
akademika dan stakeholder dari tanggal 20 s.d 25 November 2017. 

 
2.  Pihak-pihak yang Dilibatkan dalam Penyusunan Visi Misi Tujuan dan 

Sasaran PS 
1) Unsur  Yayasan 

a. Ketua Yayasan 
b. Sekertaris 
c. Dewan Pengawas Yayasan 

2) Pengelola 
a. Rektor UNIQHBA 
b. Wakil Rektor UNIQHBA 
c. Dekan Fakultas  
d. Wakil Dekan Fakultas Kesehatan 
e. LPPM 
f. LPMI 
g. Kaprodi 
h. Sekprodi 
i. Unsur perwakilan dewan dosen 

3) Stake Holder 
a. Wakil dari mahasiswa 
b. Ketua PC Ikatan Apoteker Indonesia 
c. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah 
d. Rumah Sakit 
e. Hisfarkesmas 
f. Apotik 
g. PBF  
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Visi  Program Studi 

 

 
Menjadi Program Studi yang unggul dalam ilmu Kefarmasian yang Holistik dan 
Dinamis  dalam perkembangan IPTEK Kefarmasian pada tahun 2023 
 

 
        Misi Program Studi (2018-2023) 

 

 
1. Menyelenggarakan pembelajaran akademik kefarmasian secara professional. 
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam ilmu kefarmasian.  
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berasaskan problem solving 

kefarmasian. 
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan Institusi terkait dan Wahana pembelajaran 

lingkup provinsi NTB.  
 

 
Tujuan Program Studi (2018-2023) 

 

 

1. Tujuan Umum : 
Ikut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, yaitu menghasilkan sarjana 
farmasi yang profesional, islami, serta menguasai ilmu pengetahuan tepat guna 
bidang farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pemerintah 
dan masyarakat. 

2. Tujuan Khusus : 
a. Terselenggaranya pembelajaran tahap akademik secara pofesional dalam 

atmosfer akademik yang baik. 
b. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan ilmu kefarmasian dengan 

melakukan riset dalam bidang klinik dan bahan alam.  
c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berupa: 

 Pembinaan Desa Sadar Obat.  

 Pembinaan Apoteker Cilik. 

 Terlaksananya Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. 

 Pembinaan sadar efek bahaya NAPZA. 
d. Terselenggaranya pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi 

dengan baik. 
e. Menghasilkan entrepreneur dalam bidang kefarmasian yang professional. 

 
Hubungan antara Visi, Misi, dan Tujuan  PS 
 

Visi Misi Tujuan 

Menjadi 
Program Studi 
yang unggul 
dalam ilmu 
Kefarmasian 
yang Holistik 
dan Dinamis  
dalam 
perkembangan 
IPTEK 
Kefarmasian 
pada tahun 2023 

Menyelenggarakan 
pembelajaran akademik 
kefarmasian secara 
professional. 

Terselenggaranya 
pembelajaran tahap akademik 
secara pofesional dalam 
atmosfer akademik yang baik. 

Menyelenggarakan penelitian 
dan pengembangan dalam 
ilmu kefarmasian.  

Terselenggaranya penelitian 
dan pengembangan ilmu 
kefarmasian dengan 
melakukan riset dalam bidang 
klinik dan bahan alam. 

Menyelenggarakan 
pengabdian kepada 
masyarakat berasaskan 

Terlaksananya pengabdian 
kepada masyarakat berupa: 
Pembinaan Desa Sadar Obat.  
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 problem solving kefarmasian. Terlaksananya Gerakan 
Masyarakat Cerdas 
Menggunakan Obat. 

Menyelenggarakan kerjasama 
dengan Institusi terkait dan 
Wahana pembelajaran lingkup 
provinsi NTB 

Terselenggaranya pengelolaan 
Tridharma Perguruan Tinggi di 
Program Studi dengan baik. 
 

  Menghasilkan enterpreneur 
dalam bidang kefarmasian 
yang professional. 

 

 
 

 
1.1.2 Sasaran dan Strategi Pencapaian 
           Sasaran adalah target terukur yang direncanakan akan tercapai dalam masa atau 

tahapan tertentu.  
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Sasaran 

 
 

Strategi Pencapaian Indikator/IKK Capaian Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tujuan 1 :  Menyelenggarakan pembelajaran tahap akademik secara pofesional dalam atmosfer akademik yang baik. 

1. Terpenuhinya 
kuantitas dosen 
dan tenaga 
kependidikan 

Merekrut dosen tetap dan tenaga 
kependidikan 

Memenuhi jumlah dosen 
tetap dan tenaga 
kependidikan  

6 6 6 8 8 10 

2. Peningkatan 
kualitas dosen 

Memberi kesempatan kepada semua dosen 
untuk meningkatkan kompetensi melalui 
kegiatan pelatihan, seminar, workshop dan 
lokakarya 

Jumlah kegiatan  
pelatihan, seminar, 
workshop dan lokakarya 
tiap semester 

1  1  1  1  2  2 
 

Memfasilitasi dosen untuk meningkatkan 
jabatan akademik melalui pelatihan BKD, 
sertifikasi dosen, Sinta, Simlibtabmas 

Jumlah 
pelatihan/penelitian 
untuk peningkatan 
jabatan akademik dosen 
per semester 

1  1  1  1  1  2 
 

3. Peningkatan 
sarana dan 
prasarana 

Menyediakan sarana dan prasarana yang 
memadai di setiap ruang belajar 

1 semester 60% 65% 70% 85% 90% 95% 

4. Peningkatan 
masa studi 
mahasiswa 
yang tepat 
wajtu 

Meningkatkan proses monitoring 
perkembangan studi mahasiswa terutama 
dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi) 

Masa studi mahasiswa ≤ 
8 semester 

- - - - 95% 100% 

Melibatkan mahasiswa dalam penelitian 
dosen 

Menginformasikan sumber dana penelitian 
yang dapat diakses mahasiswa 

5. Peningkatan 
persentase 
lulusan yang 
mempunyai 
rata-rata Indeks 
Prestasi 
Kumulatif (IPK) 
≥ 3,50 

Meningkatkan mutu calon mahasiswa, 
melakukan proses pembelajaran yang 
kondusif dan sistem evaluasi hasil belajar 

Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 
mahasiswa ≥ 3,50 

- - - - 35% 55% 

Tujuan 2 :   Terselenggaranya penelitian dan pengembangan ilmu kefarmasian dengan melakukan riset dalam bidang klinik dan bahan alam.  

1. Peningkatan 
keterlibatan aktif 
Dosen dalam 
penelitian  

Mengikutsertakan dosen dan mahasiswa 
dalam pelatihan untuk menghasilkan 
penelitian dan tulisan yang bermutu 

Penelitian dosen minimal 
1 per tahun 

- - 1 
peneli
tian 

1 
peneli
tian 

1 
peneli
tian 

2 
penelit
ian 
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individu, 
kelompok, 
maupun 
penelitian yang 
melibatkan 
mahasiswa 

2. Peningkatan 
jumlah publikasi 
di jurnal 
nasional 

Menginformasikan sumber dana penelitian 
yang dapat diakses dosen dan mahasiswa 

Jumlah publikasi per 
tahun minimal 1 

- - 1 
peneli
tian 

1 
peneli
tian 

1 
peneli
tian 

2 
penelit
ian 

3. Menghasilkan 
buku yang 
dapat 
dipublikasikan 

Memotivasi dan memfasilitasi dosen dalam 
penulisan buku 

Jumlah publikasi buku 
per tahun minimal 1 

- - - - - Buku 

4. Pemanfaatan 
hasil penelitian 
dosen oleh 
pemerintah dan 
masyarakat 

Memotivasi dan memfasilitasi dosen 
melakukan penelitian yang hasilnya dapat 
dimanfaatkan atau menjadi rujukan 
pemerintah dan masyarakat 

Jumlah penelitian yang 
menjadi rujukan 

- - - - - 1 
penelit
ian 

Tujuan 3 :  Menyelenggarakan Pengabdian kepada Mayarakat berasaskan problem solving kefarmasian 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas 
pengabdian 
masyarakat di 
bidang farmasi oleh 
dosen dan 
mahasiswa 

Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam 
melaksanakan pengabdian masyarakat 

Jumlah kegiatan minimal 
1 kali per dosen per 
semester 

- - 4 
kegiat
an 

4 
kegiat
an 

4 
kegiat
an 

1 
kegiat
an / 
dosen 
/ 
semes
ter 

Tujuan 4 :  Menyelenggarakan kerjasama  dengan Institusi terkait dan Wahana pembelajaran lingkup provinsi NTB untuk terselenggaranya 
Pendidikan,Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Meningkatkan 
kerjasama (MoU) 
dengan berbagai 
pihak/lembaga, 
baik dalam maupun 
luar negeri 

Mengadakan kerjasama (MoU) dengan 
berbagai universitas  dalam maupun luar 
negeri dan  berbagai institusi khususnya 
institusi kesehatan (Apotek, Dinas 
Kesehatan, dan lain-lain) 

Jumlah MoU dengan 
universitas dalam dan 
luar negeri 

- 1 
MOU 

1 
MoU 

6 
MoU 

12 
MoU 

15 
MoU 
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1.2  Sosialisasi  
  Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta 

pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. 
 

 
VMTS yang telah dirumuskan harus digunakan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai 
kegiatan tri dharma perguruan tinggi, serta kegiatan-kegiatan penunjang lain, baik oleh 
program studi, dosen, maupun mahasiswa. Untuk itu,  perlu disosialisasikan agar seluruh 
unsur sivitas akademika benar-benar mengetahui dan memahami.  

 
Upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi  
Sosialisasi VMTS Program Studi  S1 Farmasi Universitas Qamarul Huda Bagu dilakukan 
dengan beberapa cara, yaitu :  
1. Sosialisasi melalui berbagai pertemuan, baik dalam rapat dosen baik dalam rapat 

dosen klinik  dan pimpinan, pertemuan dengan para mahasiswa. 
2.  Sosialisasi melalui pemasangan naskah visi, misi, tujuan dan sasaran di beberapa 

dinding kampus, agar setiap mahasiswa, dosen, dan pimpinan, bahkan para tamu 
dapat membaca secara jelas.  

3.  Sosialisasi melalui pemasangan visi, misi,tujuan dan sasaran  di setiap jurnal yang 
diterbitkan oleh Universitas Qamarul Huda Bagu. 

4.  Sosialisasi melalui website Universitas Qamarul Huda  
5.  Sosialisasi melalui baliho, leaflet dan brosur. 

       
Tingkat pemahaman VMTS dari sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan 
tenaga kependidikan  
Untuk meyakini bahwa VMTS Program Studi S1 Farmasi telah diketahui dan dipahami 
oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan lainnya, dilakukan dua aktivitas, yaitu : 
1. Untuk mahasiswa, pada tiap awal tahun ajaran diminta untuk mengisi lembar 

kuesioner tentang VMTS.  
2. Bersamaan dengan evaluasi dosen, mahasiswa wajib menjawab lembar yang 

menanyakan tentang pemahamannya atas visi dan misi program studi 
 
Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2017 didapatkan bahwa:  
1. Evaluasi Dosen : 

80,4% dosen memiliki pemahaman yang sangat baik, 17,3% dosen memiliki 
pemahaman baik dan 3,3% dosen memiliki pemahaman cukup tentang VMTS. 

2. Evaluasi Dosen Klinik : 
76,4% dosen klinik memiliki pemahaman yang sangat baik, 19,3% dosen klinik 
memiliki pemahaman baik dan 5,3% dosen klinik memiliki pemahaman cukup 
tentang VMTS. 

3. Evaluasi Mahasiswa : 
75,4% mahasiswa memiliki pemahaman yang sangat baik, 20,5% mahasiswa 
memiliki pemahaman baik dan 5,1% mahasiswa memiliki pemahaman cukup tentang 
VMTS. 

4. Evaluasi Tenaga Kependidikan : 
85,6% tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang sangat baik, 10,3% tenaga 
kependidikan memiliki pemahaman baik dan 3,3% tenaga kependidikan memiliki 
pemahaman cukup tentang VMTS. 
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Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2018 didapatkan bahwa:  
 
1. Evaluasi Dosen : 

65% dosen memiliki pemahaman yang sangat baik, 20% dosen memiliki 
pemahaman baik dan 15% dosen memiliki pemahaman cukup tentang VMTS. 

2. Evaluasi Dosen Klinik : 
70% dosen klinik memiliki pemahaman yang sangat baik, 16% dosen klinik memiliki 
pemahaman baik dan 14% dosen klinik memiliki pemahaman cukup tentang VMTS. 

3. Evaluasi Mahasiswa : 
70% mahasiswa memiliki pemahaman yang sangat baik, 20% mahasiswa memiliki 
pemahaman baik dan 10% mahasiswa memiliki pemahaman cukup tentang VMTS. 

4. Evaluasi Tenaga Kependidikan : 
86% tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang sangat baik, 10% tenaga 
kependidikan memiliki pemahaman baik dan 4% tenaga kependidikan memiliki 
pemahaman cukup tentang VMTS. 
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STANDAR 2.   TATA  PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM  PENGELOLAAN, DAN 
PENJAMINAN MUTU 

 
 
2.1    Sistem Tata Pamong 

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, 
serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi dan peran dalam 
program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan 
dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika 
mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman 
dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan dan laboratorium). Sistem tata 
pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin 
terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, 
dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.  

 
Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di program studi untuk  
membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 
jawab dan adil. 

 

 
Sistem dan Pelaksanaan Tata Pamong di Program Studi  
Untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan berhasilnya 
strategi berpedoman pada STATUTA Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu 
sebagaimana diuraikan di bawah ini:  
1. Kredibel  
       Untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, upaya yang dilakukan adalah  

menetapkan persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 39 ayat 6 STATUTA 
UNIQHBA  bahwa untuk menjadi Koprodi harus memiliki kredibilitas yang tinggi dalam 
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan yakni: 
a. Mampu memahami secara utuh dan mendalam tentang visi, misi Fakultas dan Prodi 

yang berlandaskan prinsip-prinsip pancasila dan ahlussunnah waljama’ah. 
b. Memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan kemampuan manajerial secara 

inovatif dan menyusun rencana kerja serta efektif dalam menggerakkan staf untuk 
mencapai tujuan Prodi menghasilkan Sarjana Farmasi profesional yang berkarakter 
pancasila dan ahlussunnah waljama’ah. 

c. Memiliki kemampuan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi internal maupun 
eksternal dalam menjalankan Tri Dharma lingkup Prodi. 

d. Mengevaluasi kemajuan program studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas 
Qamarul Huda Badaruddin Bagu 

2. Transparan  
      Untuk membangun sistem tata pamong yang transparan, upaya mendasar yang 

diterapkan dalam mewujudkan misi adalah manajemen terbuka, yaitu  
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a. Keterbukaan informasi antara Koprodi dengan dosen maupun tenaga kependidikan 
lain serta kepada mahasiswa. 

b. Penyusunan rencana kerja dengan melibatkan semua unsur dosen dan tenaga 
kependidikan yang ada. 

c. Melakukan evaluasi kinerja bersama dan saling memberikan umpan balik secara 
berkala.  

d. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan,  
e. Terbuka terhadap semua kritik dan saran yang membangun, dan  
f. Menyelesaikan konflik secara kekeluargaan  

3. Akuntabel  
      Dalam rangka untuk mencapai visi, misi maka sistem tata pamong yang akuntabel 

pada Program Studi S1 Farmasi dibangun melalui pendelegasian beberapa tugas dan 
wewenang kepada Koprodi yaitu urusan teknis akademik yang meliputi penjabaran dan 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi lingkup Program Studi S1 Farmasi sesuai 
standar mutu yang berlaku. Untuk itu dibangun sistem : 
a. Berdasarkan SK Rektor Nomor 13/UNIQHBA/YPPQH/XI/2017 yang telah dirubah 

berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor 140/UNIQHBA/YPPQH/VIII/2019 tentang 
Penetepan Sturuktur Organisasi dan fungsi (TUPOKSI), Koprodi diberikan tugas 
pokok dan fungsi secara jelas dan diuraikan dalam uraian tugas.  

b. Monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang. 
c. Pelaporan berkala tentang kinerja Program Studi S1 Farmasi setiap semester 

4. Adil  
Upaya untuk membangun sistem tata pamong yang adil dilakukan dengan 
merumuskan aturan-aturan yang jelas yang menjamin hak dan kewajiban dosen, 
karyawan dan mahasiswa, yaitu : 
a. Memiliki sistem reward dan punishment dan diterapkan secara obyektif  
b. Tidak diskriminatif  
c. Senantiasa bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan peraturan 

kepegawaian Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu yang ditetapkan dengan 
keputusan Ketua Yayasan No: 017/YPpQH/XI/2017 serta standar dosen dan tenaga 
kependidikan dengan kode dokumen STD/PEND/UNIQHBA/SPMI-03 yang berlaku.  

5. Bertanggung jawab 
       Untuk mencapai visi, misi Fakultas kesehatan dan Program Studi maka sistem tata 

pamong yang bertanggung jawab pada Program Studi S1 Farmasi dibangun melalui 
pendelegasian beberapa tugas dan wewenang kepada Koprodi yaitu urusan teknis 
akademik yang meliputi penjabaran dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
lingkup Program Studi S1 Farmasi sesuai standar mutu yang berlaku. Sistem ini 
dirumuskan menjadi “sentralistik administrasi, desentralistik akademik (SADA). 

      Kinerja penyelenggaraan program studi oleh Koprodi dinilai dan dievaluasi melalui 
monitoring dan evaluasi serta analisa beban kerja program studi. Telaah kinerja ini 
dilakukan oleh Dekan fakultas. Berdasarkan hasil telaah Dekan Fakultas dapat 
memutuskan reward atau punishment yang tepat kepada Koprodi. Penyelenggaraan 
kegiatan program studi koprodi dalam pembagian beban kerja dosen dilakukan secara 
proporsional sesuai dengan kemampuan dan keahlian dosen pengampu. Untuk 
mewujudkan sistem tata pamong yang bertanggung jawab, Koprodi mengkoordinir  
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kinerja pembelajaran.Koprodi memonitor dan 
mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dosen maupun staf 
program studi. Evaluasi dan monitoring dilakukan minimal 2 kali yaitu pada 
pertengahan dan akhir semester.  

       Dokumen Sistem tata pamong prodi di atas secara detail terdapat dalam buku 
pedoman tata pamong berdasarkan SK Ketua Yayasan No: 009/YPpQH/XI/2017 yang 
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telah dirubah dengan surat keputusan Ketua Yayasan No…./YPpQH/VIII/2019 yang 
selanjutnya dijadikan acuan dalam pengelolaan Fakultas dan Program Studi.   

2.2    Kepemimpinan  
Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam 
program studi, mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati 
bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan 
mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, 
kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan 
hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota 
untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran dan 
tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi 
kepemimpinan dikenal adanya kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan 
kepemimpinan publik.  Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan 
menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi.  Kepemimpinan 
organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi 
perguruan tinggi.  Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin 
kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 

 
2.2.1  Uraikan riwayat pendidikan dan kompetensi Koprodi. 

 

 
Nama                                         : Lalu Jupriadi S.Farm Msi., Apt 
Tempat tanggal Lahir                : Pringgarata, 5 Februari 1988 
Riwayat pendidikan  
Sekolah dasar                           : SDN 3 Praya 
Sekolah menengah Pertama    : SMPN 1 Praya Lombok Tengah 
Sekolah Menengah Atas          : SMA 2 Praya Lombok Tengah 
S1                                             : Universitas Ngudi Waluyo Ungaran Jawa Tengah (2011) 
Profesi Apoteker                       : Universitas Setia Budi Surakarta (2012) 
S2                                             : Universitas Setia Budi Surakarta (2013) 
Sedang Mengikuti S3           : Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (2019) 
 
Kompetensi Koprodi  : 

a) Dosen besertifikasi  
b) Apoteker 
 

 
2.2.2  Uraikan pengalaman publikasi Koprodi pada jurnal bidang kefarmasian sesuai tabel 

berikut.  
 

No. Judul 

Penulis 
(pertama 

atau 
anggota) 

Tahu
n 

Nama 
Jurnal 

Tingkat1 

Interna
-sional 

Nasional 
Terakre-

ditasi 

Nasional 
Tidak 

Terakreditas
i 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 Rasionalitas 
Penggunaan Obat 
Pada Kasus Diare 
Balita Pasien BPJS 

Anggota 2018 Jurnal 
Kesehatan 
Qamarul 
Huda 

- - √ 
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Rawat Jalan RSUD 
Praya 

 Tingkat Pengetahuan 
Obat Kuat Kepala 
Rumah Tangga Di 
Desa Lamben Segala 
Anyar Lombok 
Tengah 

Penulis 
Pertama 

2018 Jurnal 
Kesehatan 
Qamarul 
Huda 

- - √ 

 Analisis Beban Kerja 
Tenaga Teknis 
Kefarmasian RSIA 
Bhumi Bunda 

Penulis 
Pertama 

2018 Jurnal 
Kesehatan 
Qamarul 
Huda 

- - √ 

Beri tanda √ pada kolom yang sesuai. 
 

2.2.3 Uraikan keikutsertaan Koprodi dalam pertemuan ilmiah/profesional tingkat nasional dan 
internasional bidang kefarmasian sesuai tabel berikut.  

 

No. 
Nama 

Kegiatan 
Tahun Tempat 

Tingkat Kepesertaan 

Nasional 
Interna-
sional 

Pembi-
cara 

Peserta 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Formulasi dan 
Evaluasi 
Sediaan 
Farmasi Dari 
Bahan Alam 
Sebagai 
Alternatif 
Peningkatan 
Diabetes 
Mellitus 

25 – 26 
mei 
2018 

Sulawesi √ - - √ 

2 Peningkatan 
Peran Apoteker 
dalam 
Penerapan 
CDOB, Edukasi 
Pajak Apotek 
dan Sosialisasi 
Penerapan 
Kebijakan 
Kefarmasian 
dan Rakercab  

28 April 
2018 

Praya √ - - √ 

3 Cerdas Memilih 
Kosmetika 
Yang Aman, 
Legal dan 
Berkualitas di 
Era Digital 

 
23 
Septemb
er 2018 

Praya √ - - √ 

4 Whorkshop 
Peran Apoteker 

31 Mei 
2015 

Mataram √ - - √ 
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Dalam 
Farmakoterapi 
dan DRPs 
dengan 
Instrumen 
PCNE 

5 Penanganan 
Infertilitas Pada 
Pelayanan 
Primer 

4 Juni 
2016 

Makasar √ - - √ 

7 Peningkatan 
Kapasitas 
Apoteker Dalam 
Penyuluhan 
Kefarmasian 

11 – 12 
Novemb
er 2017 

Mataram √ - - √ 

8 Membina 
Keluarga 
Bahagia Untuk 
Generasi 
Milenial Di Era 
Digital 

15 
Septemb
er 2019 

 √ - √ - 

 
2.2.4  Jelaskan pola kepemimpinan dalam program studi, mencakup informasi tentang 

kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik. 
 

 
1. Kepemimpinan operasional  

Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampauan menjabarkan visi dan misi 
dalam kegiatan operasional program studi. Setelah visi dan misi ditetapkan, Koprodi dan 
jajarannya menyelenggarakan rapat kerja untuk menyusun program kerja program studi 
dalam bentuk rencana operasional (Renop) setiap 1 tahun kalender  akademik. Renop yang 
disusun berpedoman pada Renstra Fakultas Kesehatan. Renop yang dibuat oleh Program 
Studi mengakomodir terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tingkat prodi yaitu:  
1) Mengkoordinir terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kurikulum 

berbasis kompetensi dan kurikulum institusi yang berkarakter Pancasila dan bernuansa 
islami 

2) Mendorong civitas akademika untuk menghasilkan produk penelitian di bidang Farmasi 
maupun kesehatan yang terpublikasi dan memenuhi Standar Nasional Penelitian 
Pendidikan Tinggi sehingga dapat digunakan sebagai evidance based Farmasi 
berkarakter Pancasila dan bernuansa islami 

3) Memotivasi sivitas akademika untuk menghasilkan produk pengabdian masyarakat yang 
terpublikasi dan memenuhi Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga 
bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

2.   Kepemimpinan organisasi  
1) Fungsi perencanaan  

a. Koprodi menjalankan fungsi perencanaan lingkup prodi Farmasi mengacu pada 
rencana strategis Fakultas Kesehatan dalam  mewujudkan visi, misi, tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan 

b. Perecanaan yang dilakukan melibatkan Dosen dan Tenaga Kependidikan  
c. Penyusunan rencana kerja meliputi rencana kerja semesteran dan rencana kerja 
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tahunan 
d. Ruang lingkup perencanaan meliputi 1) rencana pelaksanaan perkuliahan (jadwal) 

perkuliahan persemester sesuai kalender akademik, 2) rencana evaluasi kegiatan ; 3) 
rencana kerja penelitian prodi ; 4) rencana  pengabdian masyarakat ; 5) rencana 
rapat-rapat dan tindak lanjut ; 6) pengembangan sumber daya 

e. Dokumen perencanaan yang dihasilkan; 1) dokumen rencana kerja tahunan program 
studi (Renop) ; 2) dokumen rencana proses pembelajaran ;3) dokumen rencana 
praktikum dan penelitian; 4) dokumen rencana kebutuhan fasilitas pembelajaran ;.6) 
dokumen rencana pengabdian masyarakat dan kerja sama, 

2) Fungsi pengorganisasian  
Fungsi pengorganisasian oleh Koprodi berkaitan dengan penggerakan dan pembagian 
tugas sehingga : 
a) Tersedia kalender akademik 
b) Terlaksananya perkuliahan  
c) Terlaksananya praktikum Farmasi 
d) Terlaksananya bimbingan akademik  
e) Tersedianya panduan bimbingan tugas akhir (skripsi) 
 
Tugas dan fungsi Kesekretariatan dan administarasi program studi dijalankan oleh Kasi 
Pembelajaran dan Kasubag Umum dan Ketenagaan pada sektariat bersama Fakultas 
yaitu : 

a) Penyusunan program kerja bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian 

b) Pengkoordinasian penyusunan RAB fakultas. 

c) Melaksanakan administrasi umum dan perlengkapan. 

d) Melakukan penatausahaan barang 

e) Melakukan administrasi SDM Fakultas 

f) Melaksanakan administrasi akademik sesuai dengan Juklak/Juknis yang 

berlaku 

g) Mempersiapkan jadwal perkuliahan  

h) Mempersiapkan administrasi kegiatan evaluasi 

i) Mempersiapkan kartu IPS dan Transkip Nilai 

j) Mempersiapkan kegiatan workshop akademik 

3) Fungsi pengarahan dan pengendalian 
Koprodi memberikan arahan yang jelas mengenai arah kebijakan yang akan di tempuh 
kepada setiap unit terkait. Arahan diberikan secara lisan maupun tulisan. Setiap 
trimester Koprodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang 
telah ditetapkan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar kebijakan dalam 
perencanaan program-program selanjutnya.  Adapun pelaksanaan rapat-rapat rutin yang 
dilakukan diprodi sebanyak 3 kali dalam semester yaitu awal semester, pertengahan 
semester dan akhir semester  

3.   Kepemimpinan Publik 
Penyelenggaraan kepemimpinan publik oleh pimpinan program studi dilakukan dalam 
rangka melakukan komunikasi yang efektif kepada semua pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan program studi yang akan menghasilkan kesepakatan bersama dengan 
berbagai pihak. 
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a) Pengurus IAI PC Lombok Tengah 
b) Pengelola Sarana Apotek Khadijah 
c) Anggota APTFI  
d) Ketua Remaja Masjid Hamadi Salim  

 
 
  

 
 
 
 
2.3     Sistem Pengelolaan 
 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, penstafan, pengarahan dan pengendalian dalam kegiatan  internal 
maupun eksternal. 

 
 Jelaskan sistem pengelolaan program studi serta dokumen pendukungnya. 

 

  
Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional Program Studi  
Pengelolaan fungsional Program Studi yang mencakup planning, organizing, staffing, 
leading, controlling dalam kegiatan internal maupun eksternal sebagai berikut:  
1. Planning (Perencanaan) 

a. Secara fungsional Program Studi melakukan  perencanaan sesuai dengan ruang 
lingkup, wewenang dan tanggung jawab sebagai Koprodi. 

b. Perencanaan proses pengajaran 
c. Dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum prodi dengan 

melibatkan semua unsur dosen untuk dapat memenuhi standar capaian 
pembelajaran (CP). 

d. Koordinasi perencanaan kegiatan penelitian lingkup Prodi. 
e. Koordinasi perencanaan penelitian dilakukan secara bersama-sama dengan Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) dalam rangka menghasilkan 
penelitian sesuai dengan peta jalan (Road Map) penelitian. 

f. Perencanaan pengabdian masyarakat  
g. Perencanaan pengabdian masyarakat dilakukan secara bersama-sama dengan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) dalam rangka 
menghasilkan pengabdian masyarakat sesuai dengan peta jalan (Road Map) 
pengabdian masyarakat berasaskan asas edukatif, manfaat dan problem solving.  

h. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi dalam aspek 
perencanaan dirumuskan dalam bentuk buku pedoman Sistem Pengelolaan 
Fungsional dan Operasional Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. 

 
2. Organizing (Pengorganisasian) 

Dalam hal organizing, Koprodi memiliki kewenangan pada pengorganisasian dosen 
pembimbing, penjadwalan praktik lapangan, pembimbingan, ujian, dan seminar. 
a. Organizing kegiatan pembelajaran 
     Pengorganisasian program pembelajaran disesuaikan dengan kalender akademik 

yang melalui workshop. Pengampu mata kuliah dilakukan oleh tim dosen baik oleh 
dosen institusi maupun dosen klinik. Pembagian tugas tim meliputi, penanggung 
jawab mata kuliah, koordinator matakuliah dan anggota tim. Penjabaran dari proses 
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organizing diatas tercantum dalam buku manual mutu 
b. Organizing dalam kegiatan penelitian  
     Pembagian tugas kegiatan penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian 

tingkat institusi, prodi, dosen dan mahasiswa dengan berkoordinasi dengan LPPM. 
Penjabaran dari proses organizing diatas tercantum dalam buku manual SPMI 
dengan kode dokumen MSPMI/PEN/UNIQHBA/SPMI-02 dan buku standar dalam 
SPMI bidang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari delapan standar 
dengan kode dokumen STD/PEN/UNIQHBA/SPMI-03 dan didukung secara teknis 
dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM. 

c. Organizing dalam kegiatan pengabdian masyarakat  
     Pembagian tugas kegiatan pengabdian masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 

penelitian tingkat institusi, prodi, dosen dan mahasiswa dengan berkoordinasi 
dengan LPPM. Penjabaran dari proses organizing diatas tercantum dalam buku 
manual SPMI dengan kode dokumen MSPMI/PKM/UNIQHBA/SPMI-02 dan buku 
standar dalam SPMI bidang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 
delapan standar dengan kode dokumen STD/PKM/UNIQHBA/SPMI-03 dan 
didukung secara teknis dalam pedoman pengabdian kepada masyarakat yang 
diterbitkan oleh LPPM. 

     Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi dalam aspek 
pengorganisasian disusun dalam bentuk buku pedoman Sistem Pengelolaan 
Fungsional dan Operasional Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu Bagu. 

 
3. Staffing (Penstafan) 

Untuk proses staffing, Koprodi memiliki kewenangan staffing bagi para koordinator 
departemen dan pembimbing klinik berdasarkan pertimbangan keahlian dosen yang 
bersangkutan, dalam penugasan untuk membimbing praktik profesi, kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Sistem pengelolaan fungsional  dan operasional Program Studi dalam aspek Staffing 
dirumuskan dalam bentuk buku pedoman Sistem Pengelolaan Fungsional dan 
Operasional Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu Bagu. 
 

4. Leading (Pengarahan) 
Koprodi adalah Pimpinan tertinggi pada suatu  Program Studi, serta bertanggung jawab 
terhadap kelancaran proses pembelajaran dan mutu proses pembelajaran, serta mutu 
lulusan. Sebagai koordinator Program Studi harus mampu melakukan koordinasi dan 
konsolidasi baik internal Program Studi maupun lintas program dan sektoral, 
pemanfaatan sumber daya, serta mampu mengambil keputusan yang tepat pada 
berbagai situasi dan kondisi yang ada. 
Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Koprodi adalah dalam bentuk monitoring dan 
evaluasi internal terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar pada setiap department 
melalui koordinator department. Bentuk koordinasi eksternal adalah dengan bekerja 
sama dengan unit-unit terkait seperti LPPM, UPT Lab, dan perpustakaan untuk 
menjamin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di program studi.  
Sistem pengelolaan fungsional  dan operasional Program Studi dalam aspek  leading 
dirumuskan dalam bentuk buku pedoman Sistem Pengelolaan Fungsional dan 
Operasional Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu. 
 

5. Controlling (Pengendalian) 
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Fungsi controlling Koprodi berfokus pada kegiatan-kegiatan pendidikan dan 
pengajaran. Koprodi dan dewan dosen bersama - sama menentukan koordinator 
matakuliah. Berbagai hal yang berkaitan dengan  pendidikan dan pengajaran 
merupakan tanggung jawab utama Koprodi. Dengan demikian fungsi controlling 
diupayakan untuk terjaminnya  proses, serta hasil pendidikan dan pengajaran. Fungsi 
controlling proses pengajaran dilakukan oleh Koprodi melalui monitoring dan evaluasi 
tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa melalui absensi. Hasil pendidikan dan 
pengajaran dimonitoring dan dievaluasi oleh Koprodi melalui evaluasi hasil penilaian 
yang diberikan oleh dosen kepada setiap mahasiswa di akhir semester. 
Sistem pengelolaan Program Studi didasarkan pada rencana program jangka panjang 
dalam bentuk Renstra (rencana strategis) Fakultas. Selanjutnya Renstra dijabarkan 
oleh Koprodi dan jajarannya dalam bentuk rencana jangka pendek tahunan. 
Tugas administrasi umum dan keuangan Program Studi tidak dilaksanakan sendiri, 
melainkan ditangani langsung oleh Rektorat UNIQBHA. Tugas-tugas yang 
berhubungan dengan Program Studi dibagi ke semua staf dan koordinator sesuai 
dengan kompetensinya masing-masing. Pelaksanaan tugas pada umumnya berjalan 
cukup lancar, walaupun tidak ada monitoring yang baku. Masalah-masalah terkait 
pelaksanaan tugas diselesaikan dengan bekerjasama antar pelaksana. 
Evaluasi Program Studi S1 Farmasi ditujukan utamanya terhadap penyerapan 
pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman peserta didik selama 
penyelenggaraannya. Mutu pengetahuan dan pengalaman peserta didik dievaluasi 
secara berkala selama proses penyelenggaraan Program Studi.  
 
Dokumen Pendukung 
Sistem pengelolaan fungsional  dan operasional Program Studi dalam aspek 
Controlling tercantum dalam buku Dokumen Mutu. 

 
 
2.4    Penjaminan Mutu 

Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan mutu serta kelengkapan dokumennya pada 
program studi? Jelaskan. 

 

 
1. Kebijakan dan Lembaga Penjaminan Mutu 
     Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di atur secara rinci dalam buku 

kebijakan SPMI UNIQHBA Bagu dengan kode dokumen KSPMI/UNIQHBA/SPMI/01. 
Implementasi SPMI di UNIQHBA BAGU dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari 
tingkat Rektorat, Fakultas, dan Prodi dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu 
Internal (LPMI) UNIQHBA BAGU yang memiliki tugas khusus membantu Rektor dalam 
melaksanakan monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal (AMI) terhadap 
pelaksanaan Standar dalam SPMI (Sesuai SN DIKTI dan melampaui SN DIKTI) yang 
mencakup pelaksanaan program akademik dan non akademik dalam bidang Tridarma 
UNIQHBA BAGU. 

     Adapun susunan organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang berlaku di 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, yaitu: 

 
Ketua : Sudirman M.Pd. 

Sekretaris : Yohana M.M. 

Koordinator PMI : Zulpaini S.TR.Keb.M.KM. 
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   Koordinator PME 
 
   Koordinator AMI 

: 
: 
: 
 

Siti Maryam, S.ST., M.PH 
 
Faizul Bayani M.Pd. 

   Staf Sekretariat : Bq. Dina Hardianti, M.Pd 
Roro Sinta, A.Md. 
 

 
2. Standar Penjaminan Mutu 

Sistem Penjaminan mutu Internal dilakukan terpusat di lembaga penjaminan mutu 
internal telah berjalan secara efektif dan efisien. Di tingkat Program Studi dilakukan oleh 
Koprodi berkoordinasi dengan  Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI). Implementasi 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIQHBA BAGU berpedoman pada : 
a. Buku 1 Dokumen Kebijakan SPMI UNIQHBA dengan kode dokumen: 

KSPMI/UNIQHBA/SPMI-01 
b. Buku 2 Dokumen Manual SPMI UNIQHBA yang mencakup 

Penetapan,Pelaksanaan,Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar dalam 
SPMI dengan kode dokumen : MSPMI/PEND/UNIQHBA/SPMI-02 untuk standar 
pendidikan, MSPMI/PEN/UNIQHBA/SPMI-02 untuk standar penelitian serta 
MSPMI/PKM/UNIQHBA/SPMI-02 untuk standar Pengabdian Kepada Masyarakat 

c. Buku 3 Dokumen Standar dalam SPMI yang meliputi 24 standar sesuai dengan SN 
DIKTI dengan kode dokumen STD/PEND/UNIQHBA/SPMI-03 untuk standar 
pendidikan, STD/PEN/UNIQHBA/SPMI-03 untuk standar penelitian dan 
STD/PKM/UNIQHBA/SPMI-03 untuk standar Pengabdian Kepada Masyarakat 

d. Buku 4 Dokumen Formulir SPMI UNIQHBA dengan kode dokumen 
Form/PEND/UNIQHBA/SPMI-04 untuk standar pendidikan, Form/PEN/UNIQHBA/ 
SPMI-04 untuk standar penelitian dan Sorm/PKM/UNIQHBA/SPMI-04 untuk standar 
Pengabdian Kepada Masyarakat. 

e. Hal – hal teknis yang sifatnya lebih rinci dari manual pelaksanaan SPMI yang 
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan standar dituangkan dalam bentuk Standar 
Operational Prosedur (SOP)  

 
3. Pelaksanaan Penjaminan Mutu 

Pada dasarnya pelaksanaan penjaminan mutu ditingkat prodi S1 Farmasi mengikuti 
kebijakan yang berlaku di UNIQHBA. Pola pelaksanaan penjaminan mutu di UNIQHBA 
dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Tindak lanjut dilakukan dalam bentuk:  
a. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) pelaksanaan standar yang dilakukan oleh tim 

yang telah ditunjuk sebagai Auditor Internal berdasarkan surat tugas dari Rektor. 
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b. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dilaporkan kepada Rektor melalui Lembaga Penjamin 
Mutu Internal (LPMI)  

c. Pembahasan hasil audit ditingkat pimpinan Universitas melalui RTM (Rapat Tinjauan 
Manajemen)  

d. Hasil pembahasan audit dijadikan acuan untuk pengendalian dan peningkatan 
standar dalam SPMI yang diaudit. 

 

 
 
 
 

2.5    Umpan Balik 
Apakah program studi  telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui 
umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan mengenai harapan 
dan persepsi mereka?  Jika Ya, jelaskan isi umpan balik dan tindak lanjutnya. 
 
Ya 

 

Umpan 
Balik dari 

Isi umpan balik Tindak lanjut 

(1) (2) (3) 

Mahasiswa  1. Berkaitan dengan kompetensi 
Dosen 

2. Jadwal perkuliahan sesuai 
dengan kalender akademik 

3. Kelancaran proses 
pembelajaran didukung oleh 
adanya tenaga dosen sebagai 
komponen yang menentukan 
implementasi strategi 
pembelajaran sehingga proses  
pembelajaran tetap berjalan 
sesuai jadwal 

4. Ketersediaan bahan ajar dan 
buku literatur diperpustakaan 
sesuai kebutuhan 

5. Fasilitas pembelajaran  yang 
memadai yaitu ruang kelas 
nyaman, ruang kelas memiliki 
AC dan ruang kelas dilengkapi 
Proyektor/LCD. 

6. Pelayanan kartu hasil studi 
(KHS) mahasiswa  

Saran mahasiswa disampaikan 
kepada Dosen dan pengelola 
program studi dan sudah ditindak 
lanjuti dalam bentuk : 
1. Rapat evaluasi kinerja dosen 
2. Bimtek BKD (beban kerja 

dosen) pada akhir tahun ajaran. 
3. Penerapan Sistem Informasi 

Akademik (SISKA) secara 
penuh. 

Dosen  1. Sistem pembelajaran 
seharusnya dengan sistem blok 

2. Sistem pembelajaran 
laboratorium harusnya 
dilaksanakan pada laboratorium 
yang sudah memiliki peralatan 
lengkap 

Hasil umpan balik yang di peroleh 
dari Dosen sehingga dapat menjadi 
bahan acuan atau faktor-faktor 
yang menjadi pertimbangan dalam 
hal : 
1. Re-assesment terhadap visi, 

misi, tujuan dan sasaran 
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3. Pengenalan Industri Farmasi 
dan Alkes di luar Daerah 

4. Proses penyusunan RPS dibuat 
oleh masing – masing dosen 
pengampu mata kuliah sesui 
panduan yang di tetapkan  dan 
diusulkan lewat Workshop 
akademik. 

5. Peningkatan kesejahteraan 
dosen dilakukan dengan 
memberikan 
penghargaan/reward berupa 
baik financial maupun non 
financial 

Program Studi S1 Farmasi saat 
ini dan dimasa yang akan 
datang 

2. Informasi hasil umpan balik 
tersebut juga digunakan  untuk 
pengkajian dalam 
pengembangan kurikulum 
Program Studi S1 Farmasi di 
masa yang akan datang 

3. Informasi hasil umpan balik di 
sampaikan kepada seluruh 
dosen sebagai acuan bagi 
dosen dalam  strategi 
pembelajaran yang dilakukan 
pada masa yang akan datang. 

 

Tenaga 
Kependidi
kan 

1. Untuk meningkatkan Tenaga 
Kependidikan dilakukan 
peningkatan Mutu workshop, 
seminar, pelatihan dll 
2. Kurangnya Koordinasi dengan 
dosen dan mahasiswa  dalam 
menyediakan kelengkapan 
pembelajaran 

1.  
1. g

. 
1. Informasi hasil umpan balik di 

sampaikan kepada seluruh 
sivitas akademika sebagai 
acuan bagi dosen dalam  
strategi pembelajaran. 

2. Pembuatan sop dan 
meningkatkan koordinasi 

Alumni  1. Keberadaan organisasi alumni 
yaitu Ikatan Alumni Fakultas 
Kesehatan Universitas Qamarul 
Huda Badaruddin Bagu 
merupakan mitra yang baik 
untuk memberikan masukan-
masukan kepada prodi sehingga 
mutu dari alumni semakin baik 
dan berkarakter religius 

2. Ketersediaan sistem informasi 
bagi alumni terutama tentang 
lahan pekerjaan, alumni 
memperoleh informasi tentang 
Ukom, lahan pekerjaan baik 
dalam maupun luar negeri, 
pemerintah maupun swasta 

3.  Pengembangan kurikulum 
sesuai dengan kebutuhan 
lapangan kerja dengan 
melibatkan alumni 

Saran alumni disampaikan kepada 
Dosen dan pengelola program studi 
dan sudah ditindaklanjuti, yaitu 
peyampaian informasi  tentang 
lowongan kerja melalui Ikatan 
Alumni, Brosur dan Pengumuman 
yang ditempel di mading kampus 
dan media sosial. 

Pengguna 
lulusan  

- - 

Pemangku 
kepenting

2.  
1.  Menjalin Kerjasama dalam 

1. Membuat MOU 
2. Saran diterapkan dalam 
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an lain 
(antara 
lain PSA, 
Dinas 
Kesehatan
, 
Pedagang 
Besar 
Farmasi, 
Hisfarkes
mas,IAI 
PC 
Lombok 
Tengah) 

Proses Pendidikan dan 
Pengembangan kurikulum  
 

kurikulum sebagai rangka 
pengembangan kurikulum. 

 
 
2.6   Keberlanjutan 

Jelaskan upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi, khususnya 
dalam hal-hal berikut. 
 

 
a. Upaya untuk peningkatan animo mahasiswa 

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat calon mahasiswa: 
1.  Menyebarluaskan informasi tentang kompetensi unggulan pada Program 

Studi. 
2.  Berupaya untuk memperoleh status terakreditasi dari LAM-PTKES (Peringkat 

B)  
3. Road show untuk pengenalan dan penyebar luasan informasi tentang Program 

Studi. 
4.  Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dosen Program Studi di 

sekolah dan komunitas dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi sekaligus promosi Program Studi. 

Upaya meningkatkan minat calon peserta didik yang telah dilakukan memberikan 
hasil yang positif, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pendaftar dari tahun ke 
tahun semakin meningkat. 

b. Upaya peningkatan mutu manajemen 
1. Menjaring masukan dari para stakeholder untuk perbaikan program yang 

terkait dengan pengembangan kompetensi sehingga lulusan memiliki 
kompetensi unggulan.  

2. Melakukan rapat rutin setiap bulan pada awal minggu kedua secara berkala 
yang dihadiri oleh seluruh sivitas akademika.  

3. Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Semiloka 
kurikulum S1 Farmasi, dan mengikuti workshop akademik yang diadakan 
oleh Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu.  

Upaya peningkatan mutu manajemen yang dilakukan telah memberikan hasil 
yang positif diantaranya dengan adanya perbaikan kurikulum S1 Farmasi yang 
mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh APTFI (Asosiasi 
Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia)  pelaksanaan proses pembelajaran yang 
lebih berkualitas dan tepat waktu dan pelaksanaan sesuai Good University 
Governance yang sangat memuaskan mahasiswa serta terselenggaranya 
Sistem Informasi Akademik yang berbasis IT dan mudah diakses oleh 
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mahasiswa. 
c. Upaya untuk peningkatan mutu lulusan 

1. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu lulusan meliputi :  
a) Review kurikulum. 
b) Menerapkan sistem pembelajaran Student Center Learning (SCL) 
c) Meningkatkan kualitas dosen dengan mengusulkan pendidikan 

berkelanjutan bagi dosen sesuai dengan kebutuhan program studi 
d) Mengajukan usulan keikutsertaan dosen dalam berbagai seminar, work 

shop dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian. 
e) Mengajukan usulan penambahan sarana dan prasarana terutama untuk 

menunjang praktik laboratorium dan kepustakaan sesuai dengan jumlah 
dan kebutuhan mahasiswa. 

f) Mengajukan penambahan dan perpanjangan MoU dengan berbagai pihak 
untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti Dinas 
Kesehatan, Rumah Sakit Tipe A dan B, Klinik, Apotek, Pedagang Besar 
Farmasi (PBF). 

2. Upaya pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan  
a) Memperluas jaringan kerjasama/kemitraan pada lingkup regional dan 

memperoleh Ikatan Kerja Sama (IKS). 
b) Membangun kerjasama dengan masyarakat yang menjadi desa binaan. 

 
d. Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan (termasuk dengan 

perguruan tinggi farmasi dalam dan luar negeri, BPOM, LIPI, BATAN dan 
BPPT) 
a. Melakukan Diklat Penulisan Jurnal dalam dalam bidang penelitian baik Nasional 

dan Internasional  
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendatangkan dosen sesuai bidang 

keahlianya 
e. Upaya dan prestasi memperoleh pendanaan  

a. Mengajukan proposal PKM bagi mahasiswa. 
b. Mengajukan hibah penelitian bagi dosen pemula dan hibah bersaing bagi dosen 
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STANDAR 3. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN 
 
 
3.1  Kebijakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa  

Sistem rekrutmen mahasiswa baru mencakup: kebijakan dan sistem rekrutmen calon 
mahasiswa baru; mutu prestasi dan reputasi akademik pada jenjang pendidikan 
sebelumnya; deteksi bakat; equitas wilayah; kriteria seleksi/persyaratan mahasiswa baru 
seperti kelengkapan administrasi, uji potensi akademik, uji kesehatan, uji psikologis dan 
lain-lain; sistem pengambilan keputusan; prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan 
konsistensi pelaksanaannya.  
 
Jelaskan sistem rekrutmen mahasiswa baru yang diterapkan pada program studi termasuk 
dokumentasi dan konsistensi pelaksanaannya. 
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Kebijakan Rekrutmen Calon Mahasiswa Baru 
Rekrutmen mahasiswa baru di Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin 
Bagu  setiap tahun akademik dilakukan oleh Panitia Sipenmaru yang dibentuk dengan 
surat keputusan Rektor Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. Penyelenggaraan 
Sipenmaru dilakukan berpedoman pada Buku Panduan Sipenmaru yang diterbitkan setiap 
tahun akademik menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku. 
Kebijakan sipenmaru di Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu selanjutnya di 
lakukan oleh Kasi Registrasi dan Sipenmaru.  
Rekrutmen mahasiswa baru dilakukan oleh institusi dengan melibatkan pengelola Program 
Studi. Sebelum dilakukan rekrutmen terlebih dahulu dilakukan berbagai pertemuan yang 
melibatkan pengelola institusi dengan pengelola program studi. 
 
Sistem Rekrutmen Calon Mahasiswa Baru 
Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui 3 mekanisme rekruitmen yaitu : 
1.  Jalur reguler  

Jalur reguler ditempuh melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui 
pendaftaran secara langsung mengunjungi kampus induk maupun online ke website 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu  

2. Jalur prestasi 
Jalur prestasi ditempuh dengan seleksi hasil raport dari kelas X-XII 

3. Jalur kemitraan 
Jalur kemitraan ditempuh melalui instansi-instansi terkait misalnya pemerintah daerah 
Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa Barat. 
 

Kriteria Seleksi/Persyaratan Mahasiaswa Baru 
Secara umum persyaratan calon Mahasiswa Baru berdasarkan panduan yang ditetapkan 
dengan SK Rektor Nomor…. /UNIQHBA/YPPQH//……sebagai berikut: 
1. Program D3 dan SI 

a) Lulusan SMA/SMK/sederajat 
b) Lulusan D1 Kebidanan (untuk program alih jenjang D3 kebidanan) 
c) Lulusan D3 Keperawatan (untuk program alih jenjang SI Keperawatan) 
d) Lulusan D3 Farmasi (untuk program alih jenjang S1 Farmasi) 
e) Foto Copy Ijazah Terakhir 
f) Usia maksimal 25 tahun pada saat pendaftaran (kecuali ijin/tugas belajar) 
g) Sehat jasmani dan rohani 
h) Lulus tes kemampuan akademik dan tes kesehatan 

2. Program Profesi Ners 
a) Memiliki ijazah sarjana keperawatan (S.Kep) 
b) Memiliki IPK minimal ≥ 2.75 

3.  Lulus tes kemampuan akademik 
Setelah dilakukan seleksi administrasi, tahap selanjutnya mengikuti seleksi kemampuan 
akademik. Jika dinyatakan lulus kemampuan akademik dilanjutkan pada tes wawancara 
dan tes kesehatan. Pengumuman hasil seleksi dilakukan setelah panitia penerimaan 
mahasiswa baru melakukan rapat dan yang dinyatakan lulus  berdasarkan urutan nilai 
dilengkapi dengan SK kelulusan mahasiswa baru. 
 
Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru  
Alur penerimaan mahasiswa baru:  
1. Pendaftaran 
2. Tes masuk terdiri dari: test tulis (kemampuan akademik), tes wawancara (motivasi), dan 

tes kesehatan. 
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3. Penerbitan SK Lulusan 
4. Pengumuman Hasil Tes 
5. Heregistrasi 
6. Penetapan Mahasiswa Baru 
7. Pengenalan Kehidupan Kampus (PKK)  
 
Instrumen penerimaan mahasiswa baru   
Instrumen prosedur penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi dua, yaitu: 
1. Jalur Reguler  

Untuk jalur reguler instrumen penerimaan mahsiswa baru adalah sebagai berikut: 
a. Kepanitian yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor 
b. Dokumen persyaratan pendaftaran 
c. Dokumen soal ujian  
d. Sistem Informasi Pendaftaran Online dan Offline 
e. Sistem informasi Ujian SPMB 
f. Hasil ujian SPMB Universitas Qamarul Huda Baddarudin berbasis komputer dengan 

minimal nilai ≥ 60 (Enam puluh), dan  
g. Data – data dokumen di jenjang sebelumnya 

2. Jalur Prestasi  
Untuk jalur prestasi instrumen penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut: 
a. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor  
b. Dokumen persyaratan pendaftaran , dan nilai rata-rata raport Kelas X (smt 1 & 2) 

s/d Kelas XII (smt 1) ≥ 8 (delapan) 
 

Sistem Pengambilan Keputusan 
Cara penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan Permenkes RI nomor 
34 tahun 2010 pasal 5 menyatakan bahwa hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas, 
Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau 
bentuk lain yang sederajat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam 
penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru.  
Dengan mempertimbangkan pasal 2 dan 3 diatas yang menyatakan bahwa pola 
penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip: 
1. Adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, 

umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan 
tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang 
bersangkutan; dan  

2. Transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan 
secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya 
tampung setiap program studi. 

 
Selanjutnya dikatakan bahwa Perguruan tinggi dalam penjaringan penerimaan mahasiswa 
baru wajib menerima paloing sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi 
melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan 40% jalur mandiri, dan 
penerimaan paling sedikit 60% mahasiswa termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu 
secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara 
ekonomi.  
 
 
Pengambilan keputusan untuk : 
1. Jalur Prestasi  
       Jalur prestasi marupakan penerimaan mahasiswa baru melalui prestasi akademik dan 
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prestasi non-akademik yang di peroleh Siswa di SMA/SMK/MA dan Sederajat. Jalaur 
prestasi hanya dapat diikuti oleh siswa SMA/SMK/MA dan Sederajat yang akan lulius 
pada tahun yang sedang berjalan, yang mempunyai prestasi sebagai berikut: 
a. Memiliki peringkat ke -1 sampai dengan 10 di kelasnya selama 2 semester dengan 

mendapat rekomendasi dari kepala sekola. 
b. Rata-rata nilai rapor kelas XI-XII lebih besar atau sama dengan 75. 
c. Juara I, II, atau III pada lomba/kejuaraan akademik, minimal tingkat 

kabupaten/kota/kecamatan/desa yang diakui oleh Dinas Pendidikan setempat, pada 
waktu menjadi siswa SMA/SMK/MA dan Sederajat baik perorangan maupun 
beregu. 

d. Juara I, II, atau III prestasi olahraga atau seni, minimal tingkat 
kabupaten/kota/kecamatan/desa, yang diakui Dinas terkait, pada waktu menjadi 
siswa SMA/SMK/MA dan Sederajat baik peroarangan maupun beregu. 

e. Calon mahsiswa yang memenuhi salah satu kriteria di atas diterima secara 
langsung tanpa tes.  

2. Jalur Beasiswa Bidikmisi 
Bagi calon mahasiswa berprestasi yang hendak menempuh jalur beasiswa bidikmisi 
diharapkan untuk mendaftarkan diri secara online melalui operator sekolah masing-
masing. 

3. Jalur Tes  
Computer Based Test (CBT) online atau secara offline yang dilaksanakan melalui tes 
kemampuan akademik dan tes wawancara sesuai dengan jadwal. Tes wawancara 
dilaksanakan untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai potensi akademik 
yang baik. Sedangkan Computer Based Test (CBT) diikiuti oleh seluruh calon 
mahasiswa dan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh panitia 
penerimaan mahasisawa baru.  Mata pelajaran yang diujikan adalah sebgai berikut: 
 

No Fakultas Materi Tes Jumlah 

1 Fakultas Kesehatan  1. Matematika 
2. Bahasa Indonesia  
3. Bahasa Inggris 
4. IPA (Biologi, Fisika, Kimia)  

20 
20 
20 
40 

 

 
 
3.2  Profil Mahasiswa dan Lulusan 
 
3.2.1 Tuliskan data seluruh mahasiswa reguler(1), transfer(2) dan lulusannya dalam lima tahun 

terakhir dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

Tahu
n 
Akad
e-mik 

Day
a 

Tam
-

pun
g 

Jumlah 
Calon 

Mahasiswa 
Reguler   

Jumlah 
Mahasiswa 

Baru 

Jumlah 
Total 

Mahasiswa 

Jumlah 
Lulusan  

 

IPK  
Lulusan 
Reguler 

Jumlah 
Lulusan 
Reguler 

 dengan IPK : 

Ikut 
Sele
k-si 

Lulu
s 

Sele
k-si 

Reg
u-lar 
buk
an 

Tran
s-fer 

Tran
s-

fer(3) 

Reg
u-ler 
buk
an 

Tran
s-fer 

Tran
s-

fer(3) 

Regu- 
ler  
bukan  
Trans- 
fer 

Tran
s-

fer(3) 

Mi
n 

Ra
t 

Ma
k 

< 
2,7
5 

2,7
5-
3,5
0 

> 
3,5
0 



 

BAN-PT, Borang Akreditasi Program Studi Sarjana, 2008 23 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11
) 

(12
) 

(13) (14) (15) (16) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2018/ 
2019 

 

40 42 42 42 - 42 - - - - - - - - - 

2019/ 
2020 

40 73 70 70 - 70 - - - - - - - - - 

Jumla
h 

80 115 112 112 - 112 - - -    a 
=- 

b 
=- 

c 
=- 

Catatan:  
TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang  
Min: IPK Minimum; Rat:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum  
Catatan:  
(1)   Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan 

secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).  
(2)   Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan 

mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT 
maupun luar PT. 

 
3.2.2 Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang 

akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian dan lomba karya 
ilmiah, olahraga, dan seni). 

  

No. 
Nama Kegiatan dan Waktu 

Penyelenggaraan 

Tingkat (Lokal, 
Regional, Nasional, 
atau Internasional) 

Prestasi yang 
Dicapai 

(1) (2) (3) (4) 

1 Lomba karya ilmiah mahasiswa Lokal Juara 2 

2 Lomba tenis meja  Lokal Juara 1 

3 Badminton Lokal Juara 1 

 
3.2.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa reguler tujuh tahun terakhir dengan mengikuti format 

tabel berikut:  
 

Tahun 
Masuk 

Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun* Jumlah Lulusan 
s.d. TS 

(dari Mahasiswa 
Reguler) 

TS-6 TS-5 TS-4 TS-3 TS-2 TS-1 TS 

(1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- (a)=0      (b)=0 (c)=0 

-         

-         

-    (d) =0   (e) =0 (f) =0 

-         

2018/2019      42 42  

2019/2020       70  
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Catatan :   huruf-huruf a, b, c, d dan e harus tetap tercantum pada tabel di atas 
(a) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-6 
(b) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-6 namun belum lulus pada TS 
(c) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-6 dan sudah lulus 
(d) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-3 
(e) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-3 namun belum lulus pada TS 
(f) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-3 yang sudah lulus 

                 Data mahasiswa di kolom (8) adalah mahasiswa yang belum lulus. 
                 1)Tidak memasukkan mahasiswa transfer. 

 
 
3.3  Layanan kepada Mahasiswa 

Lengkapilah tabel berikut untuk setiap jenis pelayanan kepada mahasiswa PS. 
 

No. Jenis Pelayanan 
kepada Mahasiswa 

Bentuk Kegiatan, Pelaksanaan dan Hasilnya 

(1) (2) (3) 

1 Bimbingan dan 
konseling 

1. Bentuk Kegiatan : 
a. Bimbingan oleh Pembimbing Akademik (PA). 

Merupakan bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa 
selama masa berlakunya pembimbingan akademik yang 
dilakukan di dalam maupun di luar kampus dengan tujuan 
untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan 
masalah akademik dan untuk memberikan motivasi serta 
saran supaya mendapatkan nilai akademik yang baik. 

b. Informasi dan Bimbingan Karir. 
Diberikan melalui papan pengumuman, media sosial, dan 
penjelasan langsung dari user/stakeholder terkait. 

c. Bimbingan dan konseling akademik diberikan secara rutin di 
awal dan secara aksidental selama proses dan akhir masa  
lewat bimbingan laporan. 

d. Konseling pribadi dan sosial dilaksanakan secara sistematik 
dan  diberikan oleh dosen pembimbing akademik 
berdasarkan pedoman penyelenggaraan Program Studi 
yang ada, yang sifatnya umum. 

2. Pelaksanaan : 
a. Bimbingan oleh pembimbing akademik (PA) dilakukan di 

awal semester pada saat pengisian KRS untuk 
memberikan arahan yang tepat kepada mahasiswa dalam 
memilih jumlah mata kuliah yang sesuai dengan IPK, 
kecuali semester I. Bimbingan juga dapat dilakukan 
sewaktu-waktu, bila mahasiswa memerlukan 
pembimbingan khusus dalam menghadapi berbagai 
kesulitan dan kendala dalam proses pembelajaran. 

b. Informasi Karir dilakukan secara formal dan informal, baik 
pada saat proses perkuliahan maupun melalui 
pengumuman resmi yang di pasang di papan informasi, 
media sosial dan website UNIQHBA 

c. Bimbingan dan konseling Praktek Lab diberikan 1 kali di 
awal setiap praktek Lab kepada seluruh mahasiswa dan 



 

BAN-PT, Borang Akreditasi Program Studi Sarjana, 2008 25 

setiap saat selama proses praktek secara langsung, baik 
atas inisiatif mahasiswa yang mengalami kesulitan 
maupun berdasarkan monitoring dan evaluasi oleh dosen 
pembimbing. 

d. Bimbingan konseling khusus diberikan kepada mahasiswa 
yang mengalami kesulitan yang berpengaruh terhadap 
proses pembelajaran. Bertujuan untuk membantu 
mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya.  

e. Bimbingan konseling khusus. 
     Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap prestasi 

akademik, kedisiplinan dan etika mahasiswa program studi 
mengadakan koordinasi dengan kemahasiswaan untuk 
memberikan surat penggilan kepada orang tua atau wali 
mahasiswa yang mengalami permasalahan pada salah 
satu atau ketiga aspek tersebut. Bimbingan dan konseling 
dilakukan oleh bagian kemahasiswaan.  

3. Hasil : 
a.  Bimbingan oleh pembimbing akademik  

a) KRS dapat diisi dengan tepat 
b) Masa studi baru sampai semester III dan belum ada 

mencapai jenjang smester akhir 
c) Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan 

akademik yang dihadapi 
b.  Informasi karir 

a) Meningkatnya motivasi mahasiswa untuk meningkatkan 
prestasi akademik dalam memenuhi kualifikasi yang 
telah ditetapkan oleh pengguna lulusan 

b) Mahasiswa memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk 
mendapatkan karir yang sesuai 

c.  Bimbingan dan konseling praktek Lab  
Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan praktek 
Lab yang dihadapi. 

d.  Bimbingan konseling khusus 
Mahasiswa dengan bantuan orang tua mampu 
menyelesaikan berbagai permasalahan akademik dan non 
akademik yang dihadapi sehingga dapat mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik dan tidak melakukan 
pelanggaran etika dan disiplin.  

2 Minat dan bakat 
(ekstra kurikuler)  
 

1. Bentuk Kegiatan : 
a. Pembinaan kemampuan berbahasa Asing untuk mengikuti 

English Club. 
b. Pembinaan kemampuan paduan suara  
c. Pembinaan kewirausahaan dalam untuk mengikuti Koperasi 

Mahasiswa. 
d. Melibatkan pembinaan bakat olah raga Futsal Club dan 

Volley Club. 
2. Pelaksanaan : 

Peminatan dan bakat (ekstra kurikuler) adalah sebagai berikut: 
a. Pembinaan bakat olah raga dan seni dilaksanakan oleh 

mahasiswa melalui organisasi BEM yang dikoordinasi oleh 
Ketua BEM dalam menyaring minat dan bakat mahasiswa 
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S1 Farmasi, kemudian dilakukan pengelompokan sesuai 
dengan minat dan mahasiswa tersebut dan dibimbing oleh 
instruktur olahraga dan seni. 

3. Hasil : 
a. Berpartisipasi English Club 
b. Berpartisipasi Paduan Suara 
c. Aktif dalam kegiatan Futsal Club, volley Club, Tenis Meja 

Club 

3 Pembinaan soft skills 1. Bentuk Kegiatan : 
Pembinaan soft skill terjadwal diberikan kepada mahasiswa 
baru dalam pengenalan kehidupan kampus (PKK) setiap awal 
tahun akademiknya. Kegiatan tersebut berupa etika pergaulan, 
etika profesi, yang dilakukan pada setiap awal mahasiswa 
baru.  
Selain kegiatan mahasiswa baru maka pembinaan soft skill 
juga dilakukan secara reguler setiap sekali sebulan melalui 
kegiatan keagamaan, kegiatan ceramah tentang motivasi 
diri,dll. 

2. Pelaksanaan : 
Kegiatan pembinaan softskill mahasiswa baru dilakukan 
sebelum masa perkuliahan dimulai, maka ketika perkuliahan 
dimulai terlihat interaksi yang baik antara mahasiswa baru 
dengan semua civitas akademika. 
Kemampuan soft skill lainnya dilakukan dengan mengasah 
kemampuan seluruh mahasiswa sehingga mampu untuk 
berkomunikasi, dimana hal ini dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan diskusi dan kegiatan-kegiatan pengabdian 
masyarakat.  

3. Hasil :  
Hasil yang didapatkan mahasiswa memiliki etika, kedisiplinan 
dan kepedulian terhadap seluruh civitas akademik, lingkungan 
dan masyarakat. 

4 Beasiswa 
 

1. Bentuk Kegiatan : 
Kegiatan ini diperuntukkan pemberian beasiswa mahasiswa 
berprestasi dan  memotivasi yang lainnya untuk bisa 
berprestasi dengan baik, dan pemberian beasiswa bagi yang 
kurang mampu. Pengelolaan kegiatan di bawah tanggung 
jawab bagian kemahasiswaan. 

2. Pelaksanaan :  
Pengelolaan kegiatan di bawah tanggung jawab bagian 
kemahasiswaan tingkat institusi. Adapun beberapa 
persyaratan umum yang berlaku mengacu pada SK Menteri 
Riset, Teknologi dan Pendididkan Tinggi Republik Indonesia 
No.612/KPT/I/2017 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesehatan Qamarul Huda dan Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Qamarul Huda menjadi Universitas 
Qamarul Huda Badaruddin (UNIQHBA) Bagu Lombok Tengah. 
Masih aktif sebagai mahasiswa PS, minimal semester II dan 
maksimal semester VI kemudian mengajukan permohonan ke 
Dekan Fakultas Kesehatan UNIQHBA  untuk disetujui.  
Persyaratan khusus BPA (bantuan prestasi akademik) : 
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- Foto copy transkrip dengan IPK minimal 3.00 
- Surat keterangan penghasilan orang tau/wali 
- Surat aktif berorganisasi (bukti poin kegiatan) 

3. Hasil : 
a. Mahasiswa terbantu dalam pembiayaan kuliah  
b. Menjamin kebelanjutan studi mahasiswa 
c. Mengurangi mahasiswa drop out 
d. Meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar. 

5 Kesehatan 
 

1.   Bentuk Kegiatan : 
Bentuk kegiatan kesehatan mahasiswa adalah sebagai     
berikut: 
a. Poliklinik mahasiswa 
    Dibentuk di lingkungan kampus untuk memberikan 

pelayanan kesehatan bagi mahasiswa yang mengalami 
gangguan kesehatan ringan. 

b. Jaminan kesehatan mahasiswa 
     Dibentuk suatu program jaminan kesehatan mahasiswa 

(jamkesma) untuk membantu pembiayaan kesehatan 
mahasiswa di lembaga pelayanan kesehatan lainnya. 

2. Pelaksanaan : 
Mekanisme pelaksanaan kegiatan kesehatan mahasiswa 
adalah  sebagai berikut : 
a. Poliklinik Kesehatan Umat 
     Poliklinik mahasiswa digunakan apabila civitas akademika 

dan masyarakat disekitar kampus mengalami gangguan 
kesehatan pada saat proses belajar mangajar di 
lingkungan kampus  

b. Jaminan kesehatan mahasiswa 
     Jaminan kesehatan mahasiswa digunakan apabila 

mahasiswa mengalami gangguan kesehatan didalam 
maupun diluar proses belajar mengajar yang 
membutuhkan perawatan di poli klinik maupun perawatan 
yang lebih intensif. 

3. Hasil : 
Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan ringan ketika 
sedang berada di lingkungan kampus dapat segera mendapat 
pertolongan pertama dan sebagai tempat praktik komunitas. 

 

 
 
3.4    Evaluasi Lulusan 

Jumlah lulusan selama lima tahun terakhir =  belum ada lulusan 
 
3.4.1  Evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan 

Adakah studi pelacakan (tracer study) untuk mendapatkan hasil evaluasi kinerja lulusan 
dengan pihak pengguna? 
        
            X     tidak ada  

 ada 
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Jika ada, uraikan metode, proses dan mekanisme kegiatan studi pelacakan tersebut.  
Jelaskan pula bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan ini. 

 

 
Belum ada lulusan 
 

  
Hasil studi pelacakan dirangkum dalam tabel berikut: 
 
Belum ada lulusan 

 

No
. 

Jenis Kemampuan 

Tanggapan Pihak Pengguna Rencana 
Tindak Lanjut 
oleh Program 

Studi 

Sangat 
Baik 

Baik Cukup Kurang 

(%) (%) (%) (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Integritas (etika dan moral) - - - - - 

2 
Keahlian berdasarkan bidang 
ilmu (profesionalisme) 

- - - - - 

3 Bahasa Inggris - - - - - 

4 
Penggunaan Teknologi 
Informasi 

- - - - - 

5 Komunikasi - - - - - 

6 Kerjasama tim - - - - - 

7 Pengembangan diri - - - - - 

Total (a) =0 (b) =0 (c) =0 (d) =0  

Catatan :  Sediakan dokumen pendukung pada saat visitasi 
 
3.4.2  Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama = … orang 

Jelaskan bagaimana data ini diperoleh) 
 

 
Belum ada lulusan 
 

 
3.4.3 Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya =  ..%. 

Jelaskan bagaimana data ini diperoleh. 
 

 
Belum ada lulusan 
 

 
3.4.4 Jelaskan bentuk partisipasi lulusan/alumni untuk kegiatan akademik dan non-akademik 

program studi, seperti sumbangan dana, sumbangan fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan 
akademik, pengembangan jejaring serta penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik 
dan non-akademik pada tabel berikut. 



 

BAN-PT, Borang Akreditasi Program Studi Sarjana, 2008 29 

 
 Belum ada lulusan 
 

No. Bentuk Partisipasi Bentuk Kegiatan 

(1) (2) (3) 

1 Sumbangan dana - 

2 Sumbangan fasilitas - 

3 Keterlibatan dalam 
kegiatan akademik 

- 

4 Pengembangan 
jejaring 

- 

5 Penyediaan fasilitas - 

6 Lain-lain - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
 
4.1   Sistem Seleksi dan Pengembangan 

Jelaskan sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan 
pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan 
program akademik termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan 
konsistensi pelaksanaannya. 
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Sistem Seleksi/Perekrutan, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian 
Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Sumber Daya Manusia pada Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas 
Qamarul Huda Badaruddin Bagu, terdiri dari tenaga pendidik (dosen akademik dan dosen 
klinik) dan tenaga kependidikan.  
 
Pedoman Tertulis 
Sistem rekrutmen, termasuk persyaratan akademik dan proses rekrutmen, penempatan 
sampai pemberhentian telah tertuang dalam STATUTA  UNIQHBA secara umum dan Surat 
Keputusan Ketua Yayasan No. 001/UNIQHBA/YPpQH/XI/2017 secara spesifik dan terinci, 
termasuk Standard Operating Procedure (SOP). 
 
Pengelolaan ketenagaan terkait dengan Pengaturan dan pengelolaan tentang Sumber Daya 
Manusia terdapat dalam SK Rektor No. 007/UNIQHBA/YppQH/XI/2017. 
1. Perencanaan 

Perencanan ketenagaan atas beban kegiatan, jumlah mahasiswa serta sesuai bidang ajar, 
yang diajukan program studi ke institusi dengan SOP No. 020/UNIQHBA/YPpQH/2017 
Tentang Prosedur Perencanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 

2. Rekrutmen  
a. Tenaga Pendidik 

Rekrutmen dilakukan oleh institusi dengan melibatkan program studi, berdasarkan SOP 
No.021/UNIQHBA/YppQH/2017 dengan syarat-syarat sebagai berikut : 
1) Berpendidikan terakhir S2/S3 dengan latar belakang sarjana Kefarmasian. 
2) Memiliki integritas moral yang tinggi. 
3) Mampu berbahasa asing (Bahasa  Inggris)  aktif maupun pasif dan mengoperasikan 

komputer 
4) Lulus tes kemampuan akademik  
5) Berpengalaman kerja minimal 3 tahun (untuk CI) 
6) Menanda tangani surat pernyataan 

b. Tenaga Kependidikan 
Rekrutmen dilakukan oleh institusi dengan melibatkan program studi, berdasarkan SOP 
No.022/UNIQHBA/YppQH/2017 dengan syarat-syarat sebagai berikut : 
1) Berpendidikan  minimal D3 yang memiliki integritas moral yang tinggi. 
2) Memiliki IPK minimal 2.75 
3) Lulusan perguruan tinggi yang telah terakreditasi 
4) Menguasai pengoperasian komputer. 
5) Mampu bekerjasama dalam tim. 

3. Seleksi 
Seleksi Dosen, Dosen Klinik dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh institusi dengan 
melibatkan program studi, berdasarkan SOP No. 023/UNIQHBA/YppQH/2017. 
a)  Dosen 

1) Seleksi administrasi untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen 
2) Peserta seleksi yang memenuhi kualifikasi akan menjalani tes tulis yang terdiri dari 

tes potensi akademik dan tes psikologi. 
3) Peserta seleksi yang lulus tes tulis akan menjalani tes interview yang dilakukan 

oleh tim interviewer.  
4) Peserta seleksi yang lulus tes interview ditetapkan sebagai calon dosen dan 

menjalani masa orientasi atau percobaan selama 6 bulan 
5) Calon dosen yang lulus masa percobaan ditetapkan sebagai dosen yayasan 
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b)  CI (Dosen Klinik) 
1) Seleksi administrasi untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen 
2) Peserta seleksi yang lulus seleksi administrasi akan menjalani tes interview yang 

dilakukan oleh tim interviewer.  
3) Peserta seleksi yang lulus tes interview ditetapkan sebagai calon dosen klinik dan 

menjalani masa orientasi atau percobaan selama 6 bulan 
4) Calon dosen klinik yang lulus masa percobaan ditetapkan sebagai dosen klinik 

yayasan. 
c)   Tenaga Kependidikan 

1) Seleksi administrasi untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen 
2) Peserta seleksi yang lulus seleksi administrasi akan menjalani tes tulis dan 

interview yang dilakukan oleh tim interviewer.  
3) Peserta seleksi yang lulus tes interview ditetapkan sebagai calon karyawan 

yayasan menjalani masa orientasi atau percobaan selama 6 bulan 
4) Calon karyawan yayasan yang lulus masa percobaan ditetapkan sebagai dosen 

clinik yayasan 
4. Orientasi dan Penempatan Pegawai 

Calon Dosen, Calon Dosen Klinik dan yang telah ditetapkan wajib menjalani masa 
orientasi selama 6 – 12 bulan ditingkat Fakultas dan di tingkat Program Studi oleh bagian 
SDM bersama Ketua Program Studi. Orientasi bertujuan agar mudah beradaptasi dengan 
lingkungan kerja dan memahami Tupoksi.  
Calon Dosen menjalani orientasi lebih terfokus pada kegiatan Tri Dharma PT di kelas, 
laboratorium dan Litbang tanpa mengesampingkan orientasi dan pengenalan lingkungan 
kerja. Orientasi dilakukan setiap hari kerja penuh. Calon Dosen Klinik menjalani orientasi 
lebih terfokus pada laboratorium dan lingkungan kerja minimal 2 hari kerja perminggu dan 
dapat paruh waktu. menjalani orientasi lebih terfokus pada aspek kegiatan adminisrasi dan 
tata kerja di lingkungan kerja pada bagian/bidang yang berbeda yakni ketatausahaan, 
laboratorium,  perpustakaan setiap hari kerja penuh. Kegiatan orientasi tersebut di atas 
sesuai dengan SOP No. 024/UNIQHBA/YppQH/2017. Orientasi Karyawan Baru. Karyawan 
Baru yang telah selesai menjalani masa orientasi diberikan surat penempatan di oleh 
Ketua Yayasan. 

5. Pengembangan Karier dan Penghargaan 
Pengembangan karir dan penghargaan untuk dosen dilakukan oleh Fakultas Kesehatan 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu secara terencana, obyektif dan adil atas 
persetujuan Yayasan. Bentuk pengembangan karir dosen adalah tugas belajar ke jenjang 
S2 dan S3, memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah 
serta seminar ilmiah baik lokal maupun level Nasional. 
Bentuk penghargaan dosen terdiri atas 
a. Pemberian kesempaan dan memfasilitasi pengembangan karir akademik 
b. Angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan akademik 
c. Promosi untuk jabatan struktural  
d. Pemberian tunjangan kinerja dosen 
e. Usulan sertifikasi dosen. 
Pengembangan karir dan penghargaan untuk tenaga kependidikan dilakukan oleh 
Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu secara terencana, 
obyektif dan adil atas persetujuan Yayasan.  
Bentuk pengembangan karir tenaga kependidikan adalah tugas belajar ke jenjang S2 dan 
S3 serta seminar ilmiah baik lokal maupun level nasional.Bentuk penghargaan dosen 
terdiri atas: 
a. Pemberian kesempaan dan memfasilitasi pengembangan karir 
b. Kenaikan pangkat  
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c. Pemberian tunjangan kinerja karyawan. 
6. Pemberhentian 

Pemutusan kerja Dosen dan Karyawan Fakultas UNIQHBA oleh pihak yayasan setelah 
dilakukan pembinaan sesuai STATUTA UNIQHBA. 

4.2   Monitoring dan Evaluasi 
Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dalam kegiatan 
tridharma PT dan kinerja tenaga kependidikan, termasuk informasi tentang ketersediaan 
pedoman tertulis serta konsistensi pelaksanaannya. 

 

 
1. Sistem Monitoring dan Evaluasi, serta Rekam Jejak Kinerja Dosen dalam Kegiatan 

Tridharma PT  
Sistem monitoring dan evaluasi (Monev) serta rekam kinerja akademik dosen. Sistem 
Monev dan rekam jejak dosen Program Studi sebagaimana ditentukan dalam Buku Manual 
evaluasi pelaksanaan standar dosen dengan kode ME/UNIQHBA/SPMI.2 dan mengacu 
SOP Audit Mutu Internal (AMI) dengan kode SOP/AMI/UNIQHBA/SPMI.5adalah sebagai 
berikut:  

a. Monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dilakukan melalui monitoring daftar hadir, 
rekapitulasi nilai, SAP,RPS, evaluasi terhadap kesesuaian terhadap materi yang 
diberikan dengan perencanaan yang telah dilakukan didalam RPS melalui lembar 
monitoring dosen  

b. Monitoring dan evaluasi di bidang penelitian dosen dilakukan melalui evaluasi jumlah 
penelitian dosen selama 1 semester melalui laporan hasil penelitian. 

c. Monitoring dan evaluasi di bidang pengabdian dilakukan memlalui evaluasi jumlah 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen melalui laporan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. 

d. Monev pencapaian beban kerja dosen (BKD) dilakukan setiap semester di bawah 
Monev dan koordinasi Kopertis VIII. 

e. Rekam jejak kinerja akademik dosen penyebaran angket evaluasi kinerja akademik 
dosen oleh mahasiswa yang dilaksanakan diakhir semester. 

f. Program Studi juga memberikan angket evaluasi kinerja akademik dosen kepada 
seluruh dosen dan tenaga kependidikan (Evaluasi silang) untuk dimintakan pendapat 
dan persepsinya terhadap kemampuan dan kelayakan teman sejawat dalam 
melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan oleh Program Studi 

g. Hasil jejak informasi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal 

h. Hasil jejak informasi adalah informasi yang diperoleh Program Studi dari sumber-
sumber yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai masukan. 

 
2. Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Kinerja Tenaga Kependidikan 

Sistem Monev dan rekam jejak dosen Program Studi sebagaimana ditentukan dalam Buku 
Dokumen Instrumen Mutu adalah sebagai berikut:  
a. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan dilakukan melalui 

evaluasi kedisiplinan (daftar hadir sidik jari) dan evaluasi kinerja dengan mengevaluasi 
capaian pelaksanaan Tupoksi. 

b. Sistem Monev yang dilakukan adalah berasaskan pengawasan melekat oleh atasan 
langsung 

Hasil Monev dan rekam jejak tenaga kependidikan dibuat dalam bentuk dokumen DP3 
Karyawan yang diterbitkan setiap tahun, sebagai bentuk evaluasi dan penilaian terhadap 
karyawan. 
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4.3 Dosen Tetap 
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT 
yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan 
keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi dan mempunyai 
penugasan kerja 40 jam/minggu. 

 
Dosen tetap dipilah dalam dua kelompok, yaitu: 
1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi (dosen tetap yang memiliki keahlian yang terkait dengan 

pengembangan keilmuan program studi). 
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar program studi (dosen tetap yang memiliki keahlian yang tidak terkait dengan 

pengembangan keilmuan program studi, namun diperlukan untuk pencapaian kompetensi. Misalnya dosen agama, bahasa, 
kewarganegaraan dan sejenisnya). 

 
4.3.1  Dosen tetap  

 
Tabel A. Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi  
 

No. 
Nama Dosen 

Tetap1) NIDN2) Tgl. Lahir 
Jabatan 

Akademik 
Gelar 

Akademik 

Pendidikan 
Akademik, 
Vokasi dan 

Profesi serta 
Asal PT3) 

Bidang 
Keahlian untuk 
Setiap Jenjang 

Pendidikan 

Mata Ajar 
yang Diampu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Ahmad 
Zainuddin 

0823128701 23-12-1987 Lektor  S.Farm. 
 

Apt 
M.Si. 

S1 (UNW 
Semarang)  
Apt (USB) 
S2 (USB 
Surakarta)  

Farmasi 
 
Farmasi 
Manajemen 
Farmasi  

Manajemen 
Farmasi dan 
Akutansi 

2 Lalu Jupriadi 0805028802 05-02-1988  Asisten Ahli S.Farm. 
 

Apt 
M.Si. 

S1= UNW 
Semarang 
(Farmasi) 
S2= USB 
Surakarta 
(Farmasi) 

Farmasi 
 
Farmasi 
Manajemen 
Farmasi 

Farmasi Sosial 
 
Filsafat 
Farmasi 
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3 Dita Marina 
Lupita 
Ningrum 

0804108801 04-10-1988 - S.Farm. 
 

Apt 
M.Farm., Apt 

S1= UMS 
Surakarta 
(Farmasi) 
S2= UMS 
Surakarta 
(Farmasi) 

Farmasi Klinik Pengenalan 
Kefarmasian 
 
Farmakologi 
Dasar 
 
Praktek 
Farmakologi 
 

4 Dwi Monika 
Ningrum 

0806019003 06-01-1990 Asisten Ahli S.Farm. 
 

Apt 
M.Farm., Apt 

S1= UAD 
Yogyakarta 
(Farmasi) 
S2= UAD 
Yogyakarta 
(Farmasi) 

Farmasi Klinik Farmakologi 
Terapi Renal 
 
Analisis Obat 
Makanan  Dan 
Kosmetik 
 
Toksikologi 
 
Farmakologi 
Terapi GI dan 
Pernafasan 
 

5 Syamsul 
Rahmat 

0817039104 17-03-1991 - S.Farm. 
 

Apt 
M.Farm., Apt 

S1= UNW 
Semarang 
(Farmasi) 
S2= UNPAD 
Bandung 
(Farmasi) 

Farmasi Klinik Fater 
Kardiovaskuler 
Dan Renal 
 
Fater Endokrin 
Dan Hormon 
 
Fater Sistem 
Syaraf 
 
Fater Infeksi 
Dan Tumor 
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6 Depi Yuliana 0831079101 31-07-1991 Asisten Ahli S.Farm. 
 

Apt 
M.Farm., Apt 

S1= UNW 
Semarang 
(Farmasi) 
S2= USB 
Surakarta 
(Farmasi) 

Pengembangan 
Bahan Alam 

Farmasetika II 
 
Farmasetika 
Dasar 
 
Praktek 
Farmasetika II 
Praktek  
 
Farmasetika 
Dasar 
 

7 Neneng 
Rachmalia 
Izzatul 
Mukhlishah 

0817039201 17-03-1992 Asisten Ahli S.Farm. 
 

Apt 
M.Farm., Apt 

S1= UNW 
Semarang 
(Farmasi) 
S2= UAD 
Yogyakarta 
(Farmasi) 

Pengembangan 
Bahan Alam 

Farmakognosi 
 
Fitoterapi 
 
Fitokimia  
 
Fitokimia II 

Catatan: 
1)  Dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik agar diberi tanda (*) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan. 
2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
3) Lampirkan fotokopi ijazah. 
 
Tabel B. Rangkuman data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi berdasarkan pendidikan tertinggi dan 

jabatan akademik  
 

No
. 

Nama Dosen 

Pendidikan 
Profesi 

Pendidika
n 

Akademik 
Tertinggi 

Jabatan Akademik Sertifikat Pendidik 

Profesi Sp. S-2 S-3 
Asiste
n Ahli 

Lektor 
Lektor 
Kepal

a 

Guru 
Besa

r 
Memiliki Tidak Memiliki 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Ahmad  -  - -  - -  - 
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Zainuddin 

2 Lalu Jupriadi  -  -  - - -  - 

3 Dita Marina 
Lupita 
Ningrum 

 -  - - - - -   

4 Dwi Monika 
Ningrum 

 -  -  - - -  - 

5 Syamsul 
Rahmat 

 -  - - - - - -  

6 Depi Yuliana  -  -  - - -  - 

7 Neneng 
Rachmalia 
Izzatul 
Mukhlishah 

 -  -  - - -  - 

Jumlah 7 - 7 - 4 1 - - 5 2 

Catatan: Isikan tanda  pada kolom yang sesuai. 
 

4.3.2  Dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS  
 

Tabel A. Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang program studi  
 

No. 
Nama Dosen 

Tetap1) NIDN2) Tgl. 
Lahir 

Jabatan 
Akademik 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan 
Akademik, Vokasi 
dan Profesi serta 

Asal PT3) 

Bidang Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

Mata Ajar 
yang Diampu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Bambang 
Nurcahyono 

0825066602 
25-06-
1966 

- 
S.Pd 
M.Pd 

S1 (UT Jakarta) 
S2 (UNIPA 
Surabaya) 

Pendidikan Kimia 
Pendidikan Kimia 

Kimia Organik 

2 Faizul Bayani 0806018402 06-01-
1984 

Lektor S.Pd 
M.Pd 

S1 (UNRAM) 
S2 (UNRAM) 

Pendidikan Kimia 
Pendidikan Kimia 

Biokimia 

Catatan: 
1)  Dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik agar diberi tanda (*) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan. 
2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
3) Lampirkan fotokopi ijazah. 
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Tabel B. Rangkuman data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang program studi berdasarkan pendidikan tertinggi dan 
jabatan akademik  

 

No. Nama Dosen 

Pendidikan 
Profesi 

Pendidikan 
Akademik 
Tertinggi 

Jabatan Akademik Sertifikat Pendidik 

Profe-
si 

Sp. S-2 S-3 
Asisten 

Ahli 
Lektor 

Lektor 
Kepala 

Guru 
Besa

r 
Memiliki Tidak Memiliki 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Bambang 
Nurcahyono 

- 
-  - - - - - -  

2 Faizul Bayani - -  - -  - -  - 

Jumlah - - 2 - - 1 - - 1 1 

Catatan: Isikan tanda  pada kolom yang sesuai. 
 
4.3.3  Aktivitas dosen tetap yang bidang bidang keahliannya sesuai dengan program studi  dinyatakan dalam sks rata-rata per 

semester pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI Nomor 48 Tahun 1983 (12 sks 
setara dengan 36 jam kerja per minggu).  

 

No. 
Nama  

Dosen Tetap 

Sks 
Pengajaran pada 

Sks 
Penelitian 

Sks 
Pengabdian 

kepada 
Masyarakat 

Sks 
Manajemen** Jumlah 

sks 
PS 

Sendi
-ri 

PS lain 
PT 

sendiri 

PT 
lain PT sendiri PT lain 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Ahmad Zainuddin 6 - - 1 1 6 - 14 

2 Lalu Jupriadi 4 2 - 1 1 6 - 14 

3 Dita Marina Lupita 
Ningrum 

6 2 - 2 2 - - 12 

4 Dwi Monika Ningrum 6 - - 3 3 - - 12 

5 Syamsul Rahmat 6 - - 3 3 - - 12 

6 Depi Yuliana 6 - - 3 3 - - 12 

7 Neneng Rachmalia 
Izzatul Mukhlishah 

6 - - 3 3 - - 12 

Jumlah 40 4 - 16 16 12 - 88 
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Rata-rata* 5,7 0,57 - 2,2 2,2 1.7 - 12,5 

Catatan: 
Sks pendidikan termasuk sks pembelajaran, pembimbingan, dll. Sks pembelajaran sama dengan sks mata kuliah yang diajarkan. 
Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban sks pembelajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali sks mata kuliah. 
1)  Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb. 

- rektor/direktur politeknik 12 sks 
- pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 sks 
- ketua lembaga/kepala UPT 8 sks 
- pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6 sks 
- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. 

atau studio/kepala balai/ketua program studi 4 sks 
- sekretaris program studi 3 sks 

2) Rata-rata adalah jumlah sks dibagi dengan jumlah dosen tetap. 
 Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban 

kerja jabatan yang setara. 
 

4.3.4 Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS,  dalam satu tahun akademik 
terakhir di PS ini dengan mengikuti format tabel berikut:  

 

No
. 

Nama 
Dosen Tetap 

Bidang 
Keahlian 

Kode 
Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah 

Jumlah 
Kelas 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
direncanaka

n 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
dilaksanakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Ahmad Zainudin Manajemen 
Farmasi Rumah 
Sakit 

FMS411 
 
 

Manajemen Farmasi 
Dan Akutansi 
 

1 16 16 

   FMS503 
 

Manajemen Farmasi 
 

1 16 16 

   FMS207 Kewirausahaan 1 16 16 

2 Lalu Jupriadi Manajemen 
Farmasi Rumah 
Sakit 

FMS311 
 

 

Farmasi Sosial 
 
 

1 16 16 

   FMS312 Filsafat Farmasi 1 16 16 
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3 Dita Marina Lupita 
Ningrum 

Farmasi Klinik FMS107 
 

Pengenalan 
Kefarmasian 
 

1 16 16 

   FMS302 Farmakologi Dasar 1 16 16 

   FMS303 Praktek Farmakologi 1 7 7 

4 Depi Yuliana Farmasi Bahan 
Alam 

FMS402 
 

Farmasetika II 
 

1 16 16 

   FMS204 Farmasetika Dasar 1 16 16 

   FMS213 Praktek Farmasetika 1 7 7 

   FMS403 Praktek Farmasetika II 1 7 7 

5 Neneng Rachmalia  Farmasi Bahan 
Alam 

FMS305 
 

Farmakognosi 
 

1 16 16 

   FMS401 Fitokimia I 1 16 16 

   FMS513 Fitokimia II 1 16 16 

   FMS607 Fitoterapi 1 16 16 

6 Dwi Monika Ningrum Farmasi Klinis 
FMS508 

Analisis Obat Makanan  
Dan Kosmetik 

1 16 16 

   FMS404 Toksikologi 1 16 16 

   
FMSP602 

Fater Gi Dan 
Pernafasan 

1 16 16 

7 Syamsul Rahmat  FMSP603 
 

Fater Kardiovaskuler 
Dan Renal 

1 16 16 

   FMSP604 
 

Fater Endokrin Dan 
Hormon 

1 16 16 

   FMSP701 Fater Sistem Syaraf 1 16 16 

   
FMSP702 

Fater Infeksi Dan 
Tumor 

1 16 16 

Jumlah 501 501 
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4.3.5  Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS,  dalam satu tahun akademik terakhir di PS 
ini dengan mengikuti format tabel berikut:  

 

No. 
Nama 

Dosen Tetap 
Bidang 

Keahlian 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata 

Kuliah 
Jumlah 
Kelas 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
direncanaka

n 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
dilaksanakan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Bambang Nurcahyo Kimia  FMS104 KIMIA ORGANIK 1 16 14 

2 Faizul Bayani Kimia FMS209 BIOKIMIA 1 16 14 

Jumlah 32 28 
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4.4      Dosen Tidak Tetap 
Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap 
pada satuan pendidikan tersebut (Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen). 

 
4.4.1   Tuliskan data dosen tidak tetap pada program studi dengan mengikuti format tabel 

berikut.  
 

N
o. 

Nama 
Dosen 
Tidak 

Tetap1) 

 
NIDN2) Tgl. Lahir 

Jabata
n 

Akade-
mik 

Gelar 
Akad
emik 

Pendidikan 
Akademik, 
Vokasi dan 

Profesi serta 
Asal PT3) 

Bidang 
Keahlian 

untuk 
Setiap 

Jenjang 
Pendidika

n 

Mata 
Ajar 
yang 

Diampu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 BOHRI 
RAHMAN 

0831128313 31-12-
1983 

Asisten 
Ahli 

S.Pd. 
M.Pd. 

S1 UNRAM 
S2 UDAYANA 

Bahasa 
Indonesia 
Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Indonesi
a 

2 HASBULL
OH 

0812078702 19-7-1987 Lektor S.Pd 
M.Pd. 

S1 UNISMA 
MALANG 
S2 UNISMA 
MALANG 

Bahasa 
Inggris 
Bahasa 
Inggris 

Bahasa 
Inggris 

Catatan: 
1)  Dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik agar diberi tanda (*) dan fotokopi 

sertifikatnya agar dilampirkan. 
2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 
3) Lampirkan fotokopi ijazah. 

. 
4.4.2  Tuliskan data aktivitas mengajar dosen tidak tetap pada satu tahun terakhir di program 

studi ini dengan mengikuti format tabel berikut.  
 

No. 
Nama 
Dosen 

Tidak Tetap 

Bidang 
Keahlian 

Kode 
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 

Jumla
h 

Kelas 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Direncanak

an 

Jumlah 
Pertemuan 

yang 
Dilaksanak

an 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 BOHRI 
RAHMAN 

Bahasa 
Indonesia 

FMS103 
 

BAHASA 
INDONESIA 

1 16 14 

2 HASBULLO
H 

Bahasa 
Inggris 

FMS102 
 

BAHASA 
INGGRIS 

1 16 14 

        

Jumlah 32 28 

 
 
 
 
 
4.5   Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Tiga Tahun Terakhir 

 
4.5.1  Kegiatan tenaga ahli/pakar/pembicara tamu dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen 

tidak tetap) sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan yang terkait dengan 
kompetensi kefarmasian  
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No. 
Nama Tenaga Ahli/Pakar 

Nama dan Judul 
Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Lalu Muhamad Irham M.Farm.Apt. Kuliah Umum Farmasi 
Sharing Experience 

Studying Abroad 

5 September 2019 

2 Dra.Ni Gan Suarningsi Apt.,MH. Seminar Nasional 
Cerdas Memilih 

Kosmetika yang aman, 
legal dan berkualitas di 

era Digital 

 

3 Saparudin S.Farm.Apt (Master 
AoC) 

Membina Keluarga 
Bahagia Untuk 

Generasi Mileneal di 
Era Digital 

14 September 2019 

 
4.5.2   Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang 

yang  sesuai dengan bidang PS 
 

No. Nama Dosen 
Jenjang 

Pendidikan 
Lanjut 

Bidang 
Studi 

Perguruan 
Tinggi 

Negara 
Tahun Mulai 

Studi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Lalu Jupriadi S3 Ilmu 
Farmasi 

Universitas 
Airlangga 

Indonesia 2019 

 
4.5.3. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi  dalam 

seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT 
sendiri.  

 

No. Nama Dosen Jenis Kegiatan1) Tempat Waktu 
Sebagai2) 

Penyaji Peserta 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Ahmad Zainudin 

  Bimbingan Teknis 
Sistem Penjamin 
Mutu Internal 
(SPMI) 

Jakarta 12-13 
September 
2017 

-  

3 Dwi Monica 
Ningrum 
M.,Farm.,Apt. 

Herbal Medicine 
Industrialization 
US 
complementary 
terapy in natural 
disaster 

Yogyakarta  17 April 2018 - √ 

  Potensi Herbal 
dalam Dunia Klinis 
dan Peluang 
Bisnis yang 
Menjanjikan 

Mataram 25 Maret 2018 - √ 

  Menjadi Tren 
Tetapi Mematikan, 
Sianida pada 
Rokok dan Kanker 
Payudara 

Mataram 01 Juli 2018 - √ 

5 Neneng Rahmalia 
M.,Farm.,Apt 

     



 

BAN-PT, Borang Akreditasi Program Studi Sarjana, 2008 44 

  Pelatihan 
Pemanfaatan 
Hasil Penelitian 
Dan Pengabdian 
Masyarakat Yang 
Berpotensi Paten 
Tahun 2018 
Kerjasama 
Direktorat 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Intelektual 
Kemenristek Dikti 
Dengan 
Universitas 
Dhyana Putra 
(UNDHIRA-BALI) 

Kuta Bali 4-6 Juli 2018 - √ 

6 Lalu Jupriadi 
Msi.,Apt. 

Formulasi dan 
Evaluasi Sediaan 
Farmasi Dari 
Bahan Alam 
Sebagai Alternatif 
Peningkatan 
Diabetes Melitus 

Sulawesi 25 – 26 Mei 
2018 

- √ 

  Peningkatan 
Peran Apoteker 
dalam penerapan 
CDOB, Edukasi 
Pajak Apotekdan 
Sosialisasi 
Penerapan 
Kebijakan 
Kefarmasian dan 
Rakercab 

Praya 28 April 2018 - √ 

  Workshop Kiat 
Memperoleh 
Hibah Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
Universitas 
Qamarul Huda 

Bagu 5 Maret 2018 - √ 

  Peningkatan 
Kapasitas 
Apoteker Dalam 
Penyuluhan 
Kefarmasian 

Mataram 11-12 
November 
2017 

- √ 

  Mengupas Peran 
Praktisi Kesehatan 
Dalam 
Penggunaan Obat 
Off Label 

Praya 7 Juli 2018 √ - 

7 Depi Yuliana 
M.,Farm.,Apt. 

Peran Apoteker 
Dalam Kolaborasi 
Pelayanan 
Kesehatan 

Bali 5-7 Juli 2018  √ 
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  Peningkatan 
Peran Apoteker 
dalam penerapan 
CDOB, Edukasi 
Pajak Apotekdan 
Sosialisasi 
Penerapan 
Kebijakan 
Kefarmasian dan 
Rakercab 

Praya 28 April 2018 - √ 

Jumlah centang () 1 12 
1) Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Pameran, dll. 
2) Beri tanda centang ()               
 
4.5.4  Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, 

penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). 
 

No. Nama Dosen Prestasi yang Dicapai1 
Waktu 

Pencapaian 

Tingkat 
(Lokal, Nasional, 

Internasional) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Lalu Jupriadi  Sebagai Narasumber 
Penggunaan Obat Off 
Label di Pawon Sasak 

2018 Lokal 

2 Lalu Jupriadi Ketua Panitia Seminar 
Nasional IAI (kerjasama 
dengan Universitas 
Qamarul Huda) 

2018 Nasional 

3 Lalu Jupriadi Sebagai Moderator 
Seminar Nasional 
Membina Keluarga 
Bahagia Untuk 
Generasi Milenial Di 
Era Digital 

2019 Nasional 

1 Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan. 
 
 
 
 
 
 
4.5.5  Sebutkan keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi.  
 

No. Nama Dosen 
Nama Organisasi 

Keilmuan atau 
Organisasi Profesi 

Kurun 
Waktu 

Tingkat 
(Lokal, Nasional, 

Internasional) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Ahmad Zainudin IAI 2017 s/d 

sekarang 

Nasional 

2 Lalu Jupriadi IAI/Anggota APTFI 2017 s/d 

sekarang 

Nasional 

3 Dita Lupita Ningrum IAI 2017 s/d 

sekarang 

Nasional 

4 Syamsul Rahmat IAI 2017 s/d 

sekarang 

Nasional 
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5 Depi Yuliana IAI 2017 s/d 

sekarang 

Nasional 

6 Neneng Rachmalia  IAI 2017 s/d 

sekarang 

Nasional 

7 Dwi Monika Ningrum IAI 2017 s/d 

sekarang 

Nasional 

 
 
4.6  Tenaga Kependidikan 
 
4.6.1 Tuliskan data tenaga kependidikan  yang ada di program studi, jurusan, fakultas atau PT 

yang melayani mahasiswa dengan mengikuti format tabel berikut. 
 

No. 
Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan  
Pendidikan Terakhir 

Unit Kerja 
S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/

SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Pustakawan(1) - - - - 2 - -  
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

2 
Laboran 
keperawatan 

- - - - - - - - 
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

3 Laboran biomedik - - - - - - - - 
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

4 Laboran Farmasi - - - - 2 - - - 
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

5 Laboran bahasa - - 1 - - - - - 
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

6 
Laboran komputer 
(teknisi/operator) 

- 2 - - - - - - 
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

7 Administrasi - - 1 - 1 - - - 
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

8 Lab Manual RM - - - - 1 - - - 
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

9 Lainnya : OB - - - - - - - 4 
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

Total 0 1 2 - 3 1 0 4  

Catatan: 1) Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 
Setiap laboratorium harus memiliki laboran/teknisi/analis. 

 
4.6.2  Jelaskan upaya yang telah dilakukan program studi  dalam meningkatkan kualifikasi dan 

kompetensi tenaga kependidikan, dalam hal pemberian kesempatan belajar/pelatihan, 
pemberian fasilitas termasuk dana dan jenjang karir. 

 

 
1. Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan kualifikasi tenaga 

kependidikan yaitu :  
a. Melakukan analisa kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan jumlah dan kualifikasi 

pendidikan  
b. Mengusulkan rekrutmen tenaga kependidikan sesuai dengan jumlah dan kualifikasi 

yang dibutuhkan 
2. Upaya yang telah dilakukan program studi dalam meningkatkan kompetensi tenaga 

kependidikan  
a. Melakukan analisa kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan  
b. Mengusulkan keikutsertaan tenaga kependidikan dalam seminar, penelitian dan work 
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shop untuk meningkatkan kompetensi.  
c. Mengusulkan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 
d. Sumber dana diperuntukkan bagi dosen yang melanjutkan studi hanya melewati 

sumber dana Beasiswa pemerintah dan melewati jalur mandiri 
e. Jenjang karir di Universitas Qamarul Huda diberikan kesempatan bagi setiap dosen 

sesuai dengan masa kerja dan diberikan reward sesuai struktur yang didapat.  
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STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 
 
 
5.1  Kurikulum 
       Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, 

bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan 
tinggi.Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam 
kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung  tercapainya tujuan, 
terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata 
kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan 
keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian 
sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, 
silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan 
relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang 
mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft 
skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. 

 
5.1.1  Kompetensi 
 
5.1.1.1  Kelengkapan dan perumusan kompetensi 
 
             Uraikan secara ringkas kompetensi utama lulusan 
 

 
Kompetensi utama lulusan mengadaptasi standar kompetensi lulusan 
pendidikan sarjana farmasi yang dikeluarkan oleh APTFI tahun 2013, yaitu : 
1. Mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusi berdasar 

prinsip ilmiah untuk mewujudkan penggunaan obat secara rasional 
2. Mampu melakukan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai 

prosedur 
3. Mampu menyiapkan atau meracik sediaan farmasi sesuai prosedur 
4. Mampu menguasai dan menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian baik 

dasar maupun terapan dalam pembuatan dan penjaminan mutu sediaan 
farmasi 

5. Mampu mencari, menyiapkan, dan memberikan informasi tentang obat dan 
pengobatan berorientasi pada pasien, masyarakat, dan profesi kesehatan 
lainnya secara objektif, ilmiah, dan bertanggung jawab 

6. Mampu berkomunikasi, bekerja sama dan membangun hubungan 
interpersonal dengan berbagai pihak. 

7. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen dalam 
pekerjaan kefarmasian 

8. Mampu bertindak profesional, kompeten dan bertanggung jawab sesuai 
kearifan lokal,  ketentuan perundang-undangan dan etik kefarmasian 

9. Mampu menunjukkan penguasaan IPTEK, kemampuan riset, dan 
kemampuan pengembangan diri secara berkelanjutan 

 

 
 
 
 
            Uraikan secara ringkas kompetensi pendukung lulusan 
 

 
Kompetensi pendukung lulusan Program Studi S1 Farmasi Universitas 
Qamarul Huda yaitu : 
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1. Mahasiswa mampu melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi, serta dapat menganalisa 
penelitian ilmiah dan publikasi ilmiah. 

2. Mahasiswa mampu mengembangkan potensi kefarmasian di Nusa Tenggara 
Barat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Nusa 
Tenggara Barat. 

3. Mahasiswa mampu mengintegrasi keilmuan farmasi, Agama dan bernuansa 
islami 

 

 
            Uraikan secara ringkas kompetensi lainnya/pilihan lulusan  
 

 
Kompetensi lainnya/pilihanlulusan Program Studi S1 Farmasi Universitas 
Qamarul Huda yaitu : 
1. Mampu  mengintegrasi keilmuan farmasi, Agama bernuansa Islami 
2. Mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pharmapreneur. 
3. Mampu memanfaatkan teknologi dan informasi kefarmasian dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
4. Mampu  menjadi pemberi informasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai 

pihak terkait kefarmasian guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
 

 Catatan: Pengertian tentang kompetensi utama, pendukung, dan lainnya dapat dilihat 
pada Kepmendiknas No. 045/2002. 

 
5.1.1.2  Kesesuaian kompetensi pendukung dan lainnya dengan visi dan misi 
  
 Uraikan secara ringkas kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang 

merupakan pilihan peminatan/pengayaan/jurusan dan kecirian, yang menjadi 
kekhususan atau keunggulan program studi. 

 

 
Kompetensi pendukung dan lainnya untuk mendukung visi dan misi Program Studi S1 
Farmasi Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu yang ditinjau dari kompetensi yaitu : 
(1) kemampuan melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang farmasi, serta dapat menganalisa penelitian ilmiah dan publikasi ilmiah 
guna mendukung institusi dalam pengembangan riset (2) Kemampuan mengembangkan 
potensi kefarmasian di Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
kesehatan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam farmasi klinis, Pengembangan Bahan 
Alam serta Farmasi komunitas (3) Kemampuan mengintegrasi keilmuan farmasi dan 
Agama yang merupakan penciri institusi. Hat tersebut tercermin dalam mata kuliah umum 
yang mendukung kompetensi pendukung. Mata kuliah Aswaja , Agama, yang mendukung  
paham Ahlussunnah Waljama’ah An-Nahdliyah. Mata kuliah ilmu resep, farmasi klinis, Ilmu 
Bahan Alam sebagai mata kuliah untuk mendukung keilmuan farmasi klinis dan komunitas. 
Mata kuliah kewirausahaan, KIE, metodologi penelitian untuk menunjang kemampuan 
dalam penelitian, komunikasi dan informasi. Dalam perkuliahan dilakukan metode yang 
dapat memacu kemampuan komunikasi baik secara lisan dan tertulis dengan metode 
presentasi, pembuatan media leaflet, pembuatan brosur, pembuatan produk kefarmasian. 
 

 
5.1.2  Struktur kurikulum 
 
5.1.2.1 Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) :  148 sks yang tersusun sesuai tabel 

berikut: 
 

Jenis Mata Kuliah Sks Keterangan 

(1) (2) (3) 
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Mata kuliah wajib 138 Semester sks 

I 21 

II 22 

III 21 

IV 22 

V 22 

VI 18 

VII 14 

VIII 8 

Mata kuliah pilihan 10 VI dan VII 12 

Jumlah SKS 148  148 

 
5.1.2.2  Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi 

semester, dengan mengikuti format tabel berikut:  

Smt Kode MK 
Nama Mata  

Kuliah1) 

Bobo
t 

sks 

sks MK 
dalam 

Kurikulu
m 

Bobo
t 

Tuga
s 
3) 

Kelengkapan4) 

Unit 
Penyelenggar

a 5) 
Inti2

) 

Inst
i-

tusi
ona

l 

Des-
krip-

si 

RPK
PS 

SAP Lear-
ning 
Out-

come 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I 
 

FMS103 
 

BAHASA 
INDONESIA 

2 
 

√ √ √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS104 KIMIA DASAR 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS105 FISIKA DASAR 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS111 MATEMATIKA 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS107 
 

PENGENALAN 
KEFARMASIAN 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS110 

BOTANI 
FARMASI 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS101 
 
 
 

PENDIDIKAN 
PANCASILA 
DAN 
KEWARGANEG
ARAAN 

2 
 
 
 

 √ √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS102 

BAHASA 
INGGRIS 2 

 √ √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS108 ASWAJA 2  √ √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS109 
 
 

ANATOMI DAN 
FISIOLOGI 
MANUSIA 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 

FMS112 
 
 
 
 

PRAKTEK 
ANATOMI 
FISIOLOGI 
MANUSIA 

1 
 
 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

          √ Fakultas 

II FMS201 KIMIA ANALISIS 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS210 
 

PRAKTEK 
KIMIA ANALISIS 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS202 

FARMASI 
FISIKA 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 
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 FMS211 
 

PRAKTEK 
FARMASI 
FISIKA 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS203 
 
 

MIKROBIOLOGI 
DAN 
PARASITOLOGI 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 

FMS212 
 
 
 

PRAKTEK 
MIKROBIOLOGI 
DAN 
PARASITOLOGI 

1 
 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS204 
 

FARMASETIKA 
DASAR 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS213 
 

PRAKTEK 
FARMASETIKA 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS206 

KIMIA 
ORGANIK I 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS207 

KEWIRAUSAHA
AN 2 

 √ √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS209 BIOKIMIA 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS214 
 

PRAKTEK 
BIOKIMIA 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS208 STATISTIK 1 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS205 AGAMA 2  √ √ √ √ √ √ Fakultas 

          √ Fakultas 

III FMS301 IMUNOLOGI 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS302 
 

FARMAKOLOGI 
DASAR 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS303 
 

PRAKTEK 
FARMAKOLOGI 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS304 

KIMIA 
MEDISINAL I 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS305 

FARMAKOGNO
SI 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS306 

KIMIA 
ORGANIK II 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS307 
 

PRAKTEK 
FITOKIMIA 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS308 

FARMASI 
FISIKA 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS309 
 

PRAKTEK 
FARMASI 
FISIKA 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS310 
 

STATISTIK 
FARMASI 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS311 

FARMASI 
SOSIAL 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS312 
 

FILSAFAT 
FARMASI 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

          √ Fakultas 

IV FMS401 FITOKIMIA I 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS402 

FARMASETIKA 
II 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS403 
 

PRAKTEK 
FARMASETIKA 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS404 TOKSIKOLOGI 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 
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FMS405 

KIMIA 
MEDISINAL II 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS406 
 

PRAKTEK 
TOKSIKOLOGI 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS407 

FARMAKOKINE
TIK 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS408 
 

PRAKTEK 
FARMAKOKINE
TIK 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS409 

BIOFARMASETI
KA 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS410 
 

PENGANTAR 
FARMASI 
KLINIK 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS411 
 
 

MANAJEMEN 
FARMASI DAN 
AKUTANSI 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 

FMS412 
 
 
 

PRAKTEK 
MANAJEMEN 
FARMASI DAN 
AKUTANSI 

1 
 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS413 
 

FARMAKOLOGI 
TERAPI I 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

          √ Fakultas 

V 
FMS501 
 

FARMAKOEKO
NOMI 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS502 
 

FARMAKOLOGI 
TERAPI 2 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS503 
 

MANAJEMEN 
FARMASI 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS504 
 
 

UNDANG - 
UNDANG DAN 
ETIKA 
FARMASI 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS505 

INTERAKSI 
OBAT 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS506 
 
 

TEKNOLOGI 
SEDIAAN SEMI 
SOLIDA 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 

FMS507 
 
 
 

PRAKTEK 
TEKNOLOGI 
SEDIAAN SEMI 
SOLIDA 

1 
 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS508 
 
 

ANALISIS OBAT 
MAKANAN  
DAN 
KOSMETIK 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 

FMS509 
 
 
 

PRAKTEK 
ANALISIS OBAT 
MAKANAN DAN 
KOSMETIK 

1 
 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS510 
 

TEKNOLOGI 
SEDIAAN 
STERIL 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 
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FMS511 
 
 

PRAKTEK 
TEKNOLOGI 
SEDIAAN 
STERIL 

1 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS512 
 
 

SISTEM 
INFORMASI 
DAN 
MANAJEMEN 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS513 FITOKIMIA II 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

          √ Fakultas 

VI FMS601 
 

EVIDENCE 
BASED 
MEDICINE 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS602 

PATOFISIOLOG
I 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS603 
 

METODOLOGI 
PENELITIAN 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS604 IMUNOLOGI 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS605 
 

BIOLOGI 
MOLEKULER 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS606 

BIOTEKNOLOG
I 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS607 
 

FARMAKOEPID
EMIOLOGI 

1 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
 

MATA KULIAH 
PILIHAN  

       Fakultas 

 
FMSP602 
 

FATER GI DAN 
PERNAFASAN 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMSP603 
 
 

FATER 
KARDIOVASKU
LER DAN 
RENAL  

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMSP604 
 

FATER 
ENDOKRIN 
DAN HORMON 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMSP605 
 

OBAT 
TRADISIONAL  

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMSP606 
 
 

STANDARISASI 
OBAT BAHAN 
ALAM 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS607 FITOTERAPI 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

          √ Fakultas 

VII 
FMS701 

KOSMETIKOLO
GI 2 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS702 
 
 

LAYANAN 
KEFARMASIAN 
KOMUNITAS 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS703 KKN 4  √ √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMS704 
 
 

TEKNIK 
KOMUNIKASI 
FARMASI 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
  

MATA KULIAH 
PILIHAN  

       Fakultas 

 FMSP701 FATER SSP 2 √  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMSP702 
 

FATER INFEKSI 
DAN TUMOR 

2 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 
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Keterangan: 
1)  Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. 

(nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam tabel 5.1.3.) 
2) Menurut rujukan peer group / SK Mendiknas 045/2002 (pasal 3 ayat 2e) 
3)  Beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot 

pada tugas-tugas (praktikum, PR atau makalah) ≥ 20%. 
4) Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, Rencana 

Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan Learning Outcomes (LO) serta 
sediakan dokumen tersebut pada saat asesmen lapangan. 

5) Diisi dengan penyelenggara/tempat mata kuliah tersebut dilaksanakan. 
 

5.1.3  Jelaskan struktur kurikulum yang mendukung capaian pembelajaran dalam 
membentuk sikap dan tata nilai sesuai Standar Pendidikan Tinggi Farmasi Tahun 
2014. 

 

 
Struktur kurikulum mendukung Proram Studi Farmasi Universitas Qamarul Huda yang 
mendukung capaian pembelajaran dalam membentuk sikap dan tata nilai sesuai Standar 
Pendidikan Tinggi Farmasi tahun 2014 direfleksikan dalam mata kuliah muatan wajib, inti, 
dan lokal.  
 
Muatan wajib pendidikan sarjana terdiri atas 3 mata kuliah yaitu agama, kewarganegaraan, 
dan bahasa. Sebagai contoh, pendidikan agama bertujuan untuk membentuk mahasiswa 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 
berakhlak mulia. Jumlah SKS untuk muatan wajib dalam kurikulum mendukung Proram 
Studi Farmasi Universitas Qamarul Huda telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 
Standar Pendidikan Tinggi Farmasi tahun 2014 yaitu sebesar 5%. Muatan wajib tersebut 
diberikan pada semester awal sebagai landasan pembentukan sikap dan tata nilai 
mahasiswa.  
 
Muatan inti juga berkontribusi dalam pengembangan sikap dan tata nilai mahasiswa. 
Misalnya mata kuliah kewirausahaan membekali mahasiswa untuk meningkatkan mutu 
kehidupan bermasyarakat dan melatih kemandirian sedangkan mata kuliah undang-
undang dan etika kesehatan mempersiapkan mahasiswa sehingga mampu 
menginternalisasi nilai, norma, dan etika kefarmasian.  
 

Muatan lokal yang dikembangkan oleh program studi mendorong pengembangan sikap 
mahasiswa. Misalnya mata kuliah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mendorong 
mahasiswa untuk mampu berkomunikasi dan membangun hubungan interpersonal dengan 
berbagai pihak secara ilmiah dan bertanggungjawab. KKN, PBL dan tugas akhir yang 
diselenggarakan pada semester akhir mendorong mahasiswa untuk mengimplementasikan 
sikap baik sebagai seorang sarjana maupun farmasis dalam kehidupan nyata. 
 

 

 
FMSP703 
 
 

CPOTB DAN 
UU OBAT 
TRADISIONAL 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

 
FMSP704 
 
 

FORMULASI 
DAN ANALISIS 
SEDIAAN 
KOSMETIK 

2 
 
 

√  √ √ √ √ √ Fakultas 

          √ Fakultas 

VIII 
FMS801 
 

SEMINAR 
PROPOSAL 

2 
 

 √ √ √ √ √ √ Fakultas 

 FMS802 SKRIPSI 6  √ √ √ √ √ √ Fakultas 

Jumlah  148 124 24 78 78 78 78 148 - 
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5.1.4  Jelaskan struktur kurikulum yang mendukung keterampilan kerja umum dan khusus 
bidang kefarmasian sesuai Standar Pendidikan Tinggi Farmasi Tahun 2014.  Jelaskan 
jumlah sks praktikum dan total sks untuk syarat kelulusan. 

 

  
Struktur kurikulum yang mendukung Proram Studi Farmasi Universitas Qamarul Huda 
keterampilan kerja umum dan khusus bidang kefarmasian sesuai Standar Pendidikan 
Tinggi Farmasi tahun 2014 direfleksikan dalam mata kuliah muatan wajib, inti, dan lokal. 
Untuk mendukung keterampilan kerja baik pada ilmu dasar maupun ilmu kefarmasian 
mulai semester I hingga semester VIII dilengkapi dengan praktikum. Jumlah SKS 
praktikum sebanyak 18 SKS (11,25% dari jumlah SKS total). Sebagai aplikasi dari 
keterampilan kerja, pada 2 semester akhir mahasiswa menempuh kegiatan tugas akhir. 
Total SKS untuk syarat kelulusan minimal 148 SKS. Mata kuliah muatan wajib mendukung 
terhadap pencapaian keterampilan kerja umum dan khusus bidang kefarmasian. Misalnya 
mata kuliah bahasa dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia 
berkemampuan berbahasa yang baik, benar dan santun dalam ragam lisan dan tulisan 
untuk keperluan akademis sebagai farmasis. 
        
Mata kuliah inti dan lokal terstruktur dalam prinsip-prinsip metode ilmiah & ilmu dasar, ilmu-
ilmu dasar biomedik, ilmu-ilmu kefarmasian, ilmu farmasi klinik, sosial, komunitas, serta 
manajemen, administrasi dan regulasi.Mata kuliah matematika dan statistika bertujuan 
memberikan dasar berpikir kritis dan logis pada mahasiswa sehingga menunjang 
keterampilan umum sebagai seorang sarjana. Untuk menunjang keterampilan khusus, 
setiap ilmu disusun berjenjang sesuai dengan logika keilmuan. Sebagai contoh untuk 
rumpun kimia farmasi mata kuliah disusun berjenjang dimulai dari  
 
Kimia Dasar (semester I), Kimia Analisis, Biokimia, Kimia Organik (semester II), Kimia 
Organik II (semester III), Fiokimia (semester IV), Analisis Farmasi II, Kimia Medisinal 
(semester V), Kimia Sintesis Obat (semester VI). Dalam setiap mata kuliah disertai 
praktikum sebagai bekal tambahan untuk memperkuat keterampilan kerja dalam bidang 
kimia farmasi. 
 

 
5.1.5 Jelaskan struktur kurikulum yang mendukung penguasaan pengetahuan rumpun ilmu 

kefarmasian (meliputi ilmu biomedik dasar, ilmu sains farmasi dan ilmu farmasi 
sosial/perilaku/administratif) sesuai Standar Pendidikan Tinggi Farmasi Tahun 2014. 

 

 
Untuk mencapai capaian pembelajaran yang dipersyaratkan, setiap mata kuliah disusun 
secara berjenjang mengikuti logika keilmuan di masing-masing rumpun. Ciri khas PS 
Farmasi Universitas Qamarul Huda  berupa farmasi klinis, komunitas dan Bahan Alam. 
 

 
 
 
5.1.6  Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir pada tabel 

berikut.  

Kode 
Mata 

Kuliah 

Nama Mata 
Kuliah 1) 

Bobo
t  

sks 

2) 

Jumlah sks 
Mata 

Kuliah 
dalam 

Kurikulum 

Kelengkapan3) 

Unit 
Penyeleng

ga-ra4) 

Int
i  

Institu
-

sional 

Deskri
p-si 

Sila-
bus 

RPKP
S 

Learning 
Outcome

s 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
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Keterangan: Perhatikan 
1) Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-

nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam Tabel 5.1.2.2) 
2)   Diisi dengan jumlah sks. Untuk mata kuliah yang didukung kegiatan praktikum agar ditulis 

dalam format :  
      a ( b - c ), a = jumlah sks; b = sks kuliah; c = sks praktikum. Jumlah waktu (jam) untuk 

setiap sks ditulis sesuai dengan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 
3) Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, Rencana 

Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) dan Learning Outcomes (LO) serta 
sediakan dokumen tersebut pada saat asesmen lapangan. 

4) Diiisi dengan penyelenggara/tempat mata kuliah tersebut dilaksanakan. 
 
5.1.7  Tuliskan mata kuliah yang menunjang/mendukung interprofessional education 

mahasiswa pada tabel berikut.  
 

FMSP60
2 
 

FATER GI DAN 
PERNAFASAN 2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMSP60
3 
 
 

FATER 
KARDIOVASK
ULER DAN 
RENAL  2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMSP60
4 
 

FATER 
ENDOKRIN 
DAN HORMON 2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMSP60
5 
 

OBAT 
TRADISIONAL  2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMSP60
6 
 
 

STANDARISAS
I OBAT BAHAN 
ALAM 2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMS607 FITOTERAPI 2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMSP70
1 FATER SSP 2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMSP70
2 
 

FATER 
INFEKSI DAN 
TUMOR 2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMSP70
3 
 
 

CPOTB DAN 
UU OBAT 
TRADISIONAL 2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

FMSP70
4 
 
 

FORMULASI 
DAN ANALISIS 
SEDIAAN 
KOSMETIK 2 2 

- √ √ √ √ Lantai 3 
Fakultas 
Kesehatan 
B.3.1.2 

Jumlah  20 20 0 10 10 10 10  
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No. 
Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah 

Materi  
(Metode dan 
Substansi) 

Jumlah Tatap 
Muka 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

FMS 707 KKN Metode: 
Ceramah, diskusi, 
pembelajaran 
berbasis proyek, 
Pembelajaran 
berbasis proyek 
Substansi: 
Penyusunan 
proposal, seminar 
dan pembekalan, 
Pelaksanaan 
kegiatan dan 
pembuatan 
laporan 

16 kali (16 x 3 
SKS x 6-9 jam 
kerja per hari) 

2 

FMS 708 PBL Metode: 
Ceramah, diskusi, 
pembelajaran 
berbasis proyek. 
Substansi: 
Penyusunan 
proposal, seminar 
dan pembekalan, 
Pelaksanaan 
kegiatan dan 
pembuatan 
laporan 

30 kali (30 x 2 
SKS x 6-9 jam 
per hari) 

Total 

5 SKS (1000 
menit persiapan 

/  
75 hari lokasi 
kerja) 

 
 
5.1.8  Tuliskan substansi praktikum yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata 

kuliah tertentu, dengan mengikuti format di bawah ini:  
 

No. Nama Praktikum 
Isi Praktikum Tempat/Lokasi 

Praktikum Judul/Modul1) Jam Pelaksanaan  

(1) (2) (3) (4) (5) 
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1 

PRAKTEK 
ANATOMI 
FISIOLOGI 
MANUSIA 

 Pengukuran 
Tekanan Darah 
dan Penentuan 
Golongan Darah 

 Pengukuran 
Volume dan 
Kapasitas Paru 

 Refleks pada 
Manusia 

 Tes Indra (buta 
warna, reflek) 

 Pengamatan 
Terhadap 
Penampilan 
Spesimen Urine 

 Penentuan HCG 
secara Kualitatif 

170 menitx16= 45.3 
jam 

UNIQHBA 

2 
PRAKTEK KIMIA 
ANALISIS 

 Uji Pendahuluan 
Kation dan Anion 

 Identifikasi Kation 

 Identifikasi Anion 

 Penetapan Kadar 
Besi (Fe) Secara 
Gravimetri 

 Koefisien Distribusi 

 Titrasi Redoks : 
Penetapan Klor 
Aktif (Titrasi 
Iodometri) 

 Titrasi 
Pengendapan : 
Penetapan Kadar 
NaCl (Titrasi 
Argentometri) 

 Titrasi 
Pembentukan 
Senyawa 
Kompleks : 
Penetapan 
Kesadahan Air 
(Titrasi 
Kompleksometri) 

170 menitx16= 45.3 
jam 

MIPA UNRAM / 
UNIQHBA 

3 
PRAKTEK 
FARMASI FISIKA 

 Sifat Aliran Cairan 

 Stabilitas Obat 

 Kerapatan (Bobot 
Jenis) 

 Larutan Dapar 

170 menitx16= 45.3 
jam 

MIPA UNRAM / 
UNIQHBA 
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4 

PRAKTEK 
MIKROBIOLOGI 
DAN 
PARASITOLOGI 

 Pengenalan dan 
Pengamatan 
Mikroorganisme 

 Teknik 
Pengecatan 

 Teknik Sterilisasi 
dan Pembuatan 
Media 

 Penentuan Potensi 
Antibakteri 

 Uji Sensitivitas 
Antibiotik 

 Uji Katalase dan 
Koagulase 

 Penetapan Angka 
Lempeng Total 

170 menitx16= 45.3 
jam 

MIPA UNRAM / 
UNIQHBA 

5 
PRAKTEK 
FARMASETIKA 

 Pulvis 
Adspersorius 

 Pulveres 

 Capsulae 

 Unguenta 

 Unguentum 
Liniens 

 Pasta 

 Solutio 

 Eliksir 

 Saturasi 

170 menitx16= 45.3 
jam 

UNIQHBA 

6 
PRAKTEK 
BIOKIMIA 

 Karbohidrat 

 Kimia Lipid 

 Uji Kualitatif 
Protein 

 Penetapan Kadar 
Kolesterol 

 Penetapan 
Amilase 

 Uji Cairan Tubuh 

170 menitx16= 45.3 
jam 

MIPA UNRAM 

7 
PRAKTEK 
FARMAKOLOGI 

 Pengaruh Cara 
Pemberian 
Terhadap Absorbsi 
Obat 

 Metabolisme Obat 

 Uji Duretik 

 Uji Analgetik 

 Efek Sedatif 

170 menitx16= 45.3 
jam 

UNIQHBA 
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8 
PRAKTEK 
FITOKIMIA 

 Asistensi 
Praktikum 

 Pengambilan 
Sampel 

 Pembuatan 
Simplisia 

 Pembuatan 
Ekstrak 

 Pengujian Ekstrak 

 Fraksinasi Dan 
Pemurnian 

 Identifikasi Isolat 
 

170 menitx16= 45.3 
jam 

MIPA UNRAM 

10 
PRAKTEK 
TOKSIKOLOGI 

 Pengaruh Cara 
Pemberian 
Terhadap Absorbsi 
Obat 

 Metabolisme Obat 
 

170 menitx16= 45.3 
jam 

UNIQHBA 

11 

PRAKTEK 
TEKNOLOGI 
SEDIAAN SEMI 
SOLIDA 

 Pembuatan dan 
Evaluasi Bentuk 
Sediaan Suspensi 
(Flokulasi) 

 Pembuatan dan 
Evaluasi Bentuk 
Sediaan Suspensi 
(Pembuatan) 

 Pengaruh HLB 
terhadap Stabilitas 
Emulsi 

 Pengaruh 
Penggunaan Alat 
Terhadap Stabilitas 
Emulsi 

Uji Sediaan Salep 

170 menitx16= 45.3 
jam 

UNIQHBA 

12 

PRAKTEK 
TEKNOLOGI 
SEDIAAN STERIL 

 Pencucian dan 
Sterilisasi 

 Injeksi Aminofilin 
2.4% 

 Larutan Ringer 
Laktat 

 Salep Mata 
Kloramfenikol 1 % 

 Suspensi Injeksi 
Kortison Asetat 

 Tetes Mata 
Kloramfenikol 

170 menitx16= 45.3 
jam 

UNIQHBA 

1) Siapkan modul praktikum saat asesmen lapangan 
 

 
5.2. Peninjauan silabus dalam 5 tahun terakhir  
 Jelaskan mekanisme peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses 

peninjauan tersebut.  
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Peninjauan kurikulum yang dilakukan di Program Studi Farmasi Universitas Qamarul Huda  
mempertimbangkan perkembangan IPTEK dan masukan dari pemangku kepentingan. 
Penyesuaian kurikulum dilakukan secara mayor dan minor. Penyesuaian secara mayor 
dilakukan tiap 5 tahun sekali atau jika ada urgensi terkait kurikulum. Penyesuaian secara 
minor dilakukan tiap semester sebagai evaluasi dari proses pembelajaran yang telah 
dilakukan dalam semester terkait. Pihak-pihak yang dilibatkan terdiri dari pihak internal dan 
eksternal yaitu dosen, asosiasi, pengguna lulusan, dan bidang terkait lainnya. 

 
Proses peninjauan mayor dilakukan sebelum 5 tahun berjalannya program studi karena 
penyesuaian dengan Permenristek DIKTI no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, rencana penetapan standar nasional kurikulum pendidikan tinggi 
kefarmasian oleh APTFI pada tahun 2016, dan adanya penyesuaian dengan kebutuhan 
stakeholder. Hal ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan penyusunan kurikulum yang 
melibatkan stakeholder baik internal (Fakultas Kesehatan) dan eksternal (IAI, APTFI, RS, 
BPOM, Apotek,  Dinas Kesehatan). 

 
Proses peninjauan minor dilakukan setiap semester dengan memperhatikan usulan perbaikan 
yang diberikan pada rapat rutin program studi berupa penambahan atau pengurangan mata 
kuliah yang tidak mengubah struktur kurikulum.  
 

 
Tuliskan hasil peninjauan tersebut, mengikuti format tabel berikut. 

 

No
. 

No. MK Nama MK 

MK 
Baru/ 
Lama
/Hapu

s 

Perubahan 
pada1) Alasan 

Peninjaua
n 

Atas 
usulan/ 

masukan  
dari 

Berlaku 
mulai 

Sem./Th. 
Silab
us/SA

P 

Buku 
Ajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. FMS20
7 
 
 
 

KEWIRAUSAH
AAN 
 
 
 

Baru RPS Buku 
Ajar 

Relevansi 
dengan 
KKNI 

Pengguna 
Lulusan, 
Organisas
i Profesi 

2018/201
9 

2. FMS30
4 
 
 
 

KIMIA 
MEDISINAL I 
 
 

Baru RPS Buku 
Ajar 

Relevansi 
dengan 
KKNI 

Pengguna 
Lulusan, 
Organisas
i Profesi 

2018/201
9 

3. FMS30
5 
 
 
 

FARMAKOGN
OSI 
 
 
 

Baru RPS Buku 
Ajar 

Relevansi 
dengan 
KKNI 

Pengguna 
Lulusan, 
Organisas
i Profesi 

2018/201
9 

4. FMS30
6 
 
 
 

KIMIA 
ORGANIK II 
 
 
 

Baru RPS Buku 
Ajar 

Relevansi 
dengan 
KKNI 

Pengguna 
Lulusan, 
Organisas
i Profesi 

2018/201
9 

5. FMS40
1 
 
 
 

FITOKIMIA I 
 
 
 

Baru RPS Buku 
Ajar 

Relevansi 
dengan 
KKNI 

Pengguna 
Lulusan, 
Organisas
i Profesi 

2018/201
9 
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6. FMS40
2 
 
 
 

FARMASETIKA 
II 
 
 
 

Baru RPS Buku 
Ajar 

Relevansi 
dengan 
KKNI 

Pengguna 
Lulusan, 
Organisas
i Profesi 

2018/201
9 

7 FMS40
3 
 
 
 

PRAKTEK 
FARMASETIKA 
 
 

Baru RPS Buku 
Ajar 

Relevansi 
dengan 
KKNI 

Pengguna 
Lulusan, 
Organisas
i Profesi 

2018/201
9 

Catatan: 
Siapkan laporan peninjauan kurikulum yang telah dilakukan dan Silabus / RPKPS mata kuliah 
yang diubah pada saat asesmen lapangan. 
1)   Beri tanda √ pada kolom (5) jika perubahan pada silabus/RPKPS dan pada kolom (6) jika 

perubahan pada buku ajar. 
 
 
5.3    Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, 
ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai 
strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis 
bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. 
Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan 
memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), 
penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar. 
 

5.3.1   Mekanisme penyusunan materi kuliah dan monitoring perkuliahan 
Jelaskan mekanisme penyusunan materi kuliah dan monitoring perkuliahan, antara lain 
kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi kuliah. 

 

 
Penyusunan materi perkuliahan dilakukan oleh dosen pengajar dalam team teaching dengan 
tetap mempertimbangkan kesesuaian pustaka, kurikulum dalam asosiasi, IPTEKS, saran 
pengajar lain dan benchmark dari universitas lain pada pertemuan yang telah disepakati 
(pertemuan team teaching, rapat Kelompok Keahlian, rapat rutin Program Studi). Kehadiran 
mahasiswa, dosen dan bahasan kuliah dapat dimonitor melalui absen, berita acara 
perkuliahan dan komunikasi  dosen-mahasiswa. Pengkajian dilakukan oleh pengelola dan 
koordinator akademik berdasarkan hasil monitoring rutin setiap sebelum UTS dan UAS serta 
evaluasi yang dilakukan pada tiap akhir tahun ajaran untuk disampaikan pada dosen  pada 
rapat rutin Program Studi secara lisan. 
 

 
5.3.2  Lampirkan contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian 

berikut silabusnya. 
1. Pengenalan Kefarmasian 
2. Anatomi dan Fisiologi Manusia 
3. Botani Farmasi 
4. Biokimia 
5. Farmasetika Dasar 

 
 
5.4   Sistem Pembimbingan Akademik 
 

5.4.1 Ketersediaan panduan pembimbingan akademik (Beri tanda  pada pilihan yang 
sesuai): 

    Ya 
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 Tidak 
 

Jika Ya, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya. 
 

 
Panduan pembimbingan akademik disusun oleh tim akademik untuk disosialisasikan 
kepada seluruh civitas akademika Program Studi Farmasi Universitas Qamarul Huda. 
Sosialisasi dilakukan kepada seluruh mahasiswa melalui pertemuan dan diskusi oleh tim 
akademik tentang dosen pembimbing akademik, tata cara, dan lainya. Pelaksanaan 
kegiatan akademik dilaksanakan mengacu pada pedoman pembimbingan akademik. 
 

Tuliskan nama dosen pembimbing akademik dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya 
dengan mengikuti format tabel berikut.   

 

No Nama Dosen Pembimbing Akademik 
Jumlah 

Mahasiswa 
Bimbingan 

Rata-rata Banyaknya 
Pertemuan/mhs/semester 

(1) (2) (3) (4) 

1 Ahmad Zainudin M.Si.,Apt. 5 5 

2 Lalu Jupriadi M.Si.,Apt. 7 4 

3 Dwi Monika Ningrum M.Farm.,Apt 6 5 

4 Neneng Rahmalia M.Farm.Apt. 7 5 

5 Depi Yuliana M.Farm.Apt. 6 4 

6 Syamsul Rahmat M.Farm.Apt 5 5 

7 Dita Marina Lupita Ningrum 
M.Farm.Apt. 

5 4 

 Total 41 31 

Rata-rata banyaknya pertemuan per mahasiswa per 
semester =   

4.42 

 
5.4.2   Jelaskan proses pembimbingan akademik  yang diterapkan pada Program Studi ini 

dalam hal-hal berikut: 
 

No Hal Penjelasan 

(1) (2) (3) 

1 Tujuan pembimbingan 

 

 

 

 

 

Tujuan proses pembimbingan akademik adalah 
mempersiapkan mahasiswa dalam 
menghadapi tahun ajaran baru, pengambilan 
mata kuliah baru, dan evaluasi perkuliahan 
pada semester berjalan. Pembimbingan 
akademik juga bertujuan menggali 
permasalahan yang dihadapi mahasiswa 
terkait persoalan akademik dan mencari 
alternatif solusi. 

2 Pelaksanaan pembimbingan 

 

 

Pembimbingan secara rutin dilakukan pada 
awal semester, menjelang UTS, dan akhir 
semester. Pembimbingan insidental dilakukan 
menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa. 

3 Masalah yang dibicarakan dalam 
pembimbingan 

 

Permasalahan yang dibicarakan secara umum 
adalah kesulitan mahasiswa dalam 
menghadapi proses perkuliahan baik langsung 
maupun tidak langsung. 

4 Kesulitan dalam pembimbingan dan 
Kesulitan yang ditemukan dalam proses 
pembimbingan meliputi kurangnya keterbukaan 
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upaya untuk mengatasinya 

 

 

 

mahasiswa mengenai masalah yang dihadapi 
sehingga sulit dalam menggali penyebab 
utama masalah yang ada. Upaya untuk 
mengatasinya adalah dengan melakukan 
pembimbingan secara personal. 

5 Manfaat yang diperoleh mahasiswa 
dari pembimbingan 

 

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari proses 
pembimbingan akademik adalah mahasiswa 
mendapatkan alternatif solusi terkait masalah 
yang dihadapi. 

 
 

5.5   Pembimbingan Skripsi 
 

5.5.1   Jelaskan pelaksanaan pembimbingan skripsi yang diterapkan pada PS.   

 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing skrpsi 
Belum ada mahasiswa/dosen pembimbing skripsi. 

 Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir : 
Belum ada mahasiswa yang mengambil skripsi  

 Tuliskan nama-nama dosen yang menjadi pembimbing skripsi dan jumlah 
mahasiswa yang bimbingan dengan mengikuti format tabel berikut:  

 

No Nama Dosen Pembimbing  Jumlah Mahasiswa 

(1) (2) (3) 

1 Ahmad Zainudin MSi.,Apt - 

2 Lalu Jupriadi MSi.,Apt. - 

3 Dwi Monika Ningrum M.Farm.,Apt. - 

4 Neneng Rahmalia M.Farm.Apt - 

5 Depi Yuliana M.Farm.,Apt - 

6 Syamsul Rahmat M.Farm.,Apt - 

7 Dita Marina Lupita Ningrum M.Farm.,Apt. - 

Keterangan: Siapkan logbook pembimbingan skripsi pada saat asesmen lapangan 
 

 Ketersediaan panduan pembimbingan tugas akhir (Beri tanda  pada pilihan yang 
sesuai): 

 Ya 

 Tidak 
 

Jika Ya, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya. 
 

 
Panduan pembimbingan skripsi ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kesehatan berdasarkan 
usulan Ketua Program Studi  Pemilihan pembimbing berdasarkan kualifikasi pendidikan 
minimal S2 dan telah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Pembimbingan dimulai 
sejak penentuan judul, pembuatan proposal, hingga pembuatan laporan hasil penelitian. 
Peraturan mekanisme Bimbingan Skiripsi tercantum pada Buku Pedoman Akademik 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin (UNIQHBA) Bagu. 
 
Panduan Skripsi dibuat oleh Ketua Program Studi bersama dengan Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat.  
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5.5.2  Rata-rata lama penyelesaian skripsi pada tiga tahun terakhir : Belum ada mahasiswa 

menyusun skripsi. Menurut kurikulum tugas akhir direncanakan satu semester. 
 
5.6  Upaya Perbaikan Pembelajaran 

Uraikan upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan dicapai 
dalam tiga tahun terakhir dan hasilnya. 
 

No 
Butir 

Upaya Perbaikan 

Tindakan Hasil 

(1) (2) (3) (4) 

1. Materi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Materi perkuliahan sesuai 
dengan sub pokok 
bahasan dalam SAP. 

 
 
 
2.  Ketua program studi 

melakukan monitoring 
materi perkuliahan   
dengan SAP 

1. Adanya pemahaman yang 
sama tentang Materi yang 
disampaikan ke mahasiswa. 

2. Sistematika pembelajaran 
lebih jelas dan teratur. 

 
1. Keseragaman pencapaian 

materi kuliah pada setiap 
sesi perkuliahan. 

2. Penyimpangan materi 
menjadi berkurang. 

2. 
Metode Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kuliah. 
2. Responsi mahasiswa. 
3. Pembahasan soal/kasus 
4. Diskusi Kelompok 
5. Praktik Laboratorium 

Farmasi 

1. Suasana dalam kelas 
menjadi kondusif dan 
menyenangkan. 

2. Mahasiswa memberikan 
umpan balik. 

3. Komunikasi dalam kelas 
lebih baik. 

4. Keberanian mahasiswa 
dalam menyampaikan 
pendapat lebih baik. 

5. Mahasiswa lebih terampil 
dalam melaksanakan 
tugas-tugas farmasis 

3. Penggunaan Teknologi 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Penggunaan Laptop dan 
LCD 

2. Memiliki bahan ajar dalam 
soft copy yang bervariasi 
antar dosen. 

3. Internet menjadi sumber 
informasi pengetahuan 
bagi dosen dan 
mahasiswa dalam kuliah 
klasikal. 

1. Kuliah menjadi lebih 
menyenangkan. 

2. Sumber informasi materi 
kuliah menjadi lebih banyak 
dan terbuka bagi dosen dan 
mahasiswa. 

3. Suasana dikelas menjadi 
lebih kondusif. 

4. Waktu diskusi/response 
lebih banyak. 

5. Kreativitas mahasiswa dan 
dosen lebih meningkat 

4. Cara-cara evaluasi 
 
 
 
 
 
 

1. Penyebaran kuesioner 
kepada mahasiswa untuk 
evaluasi dosen. 

2. Pemberian sarana dan 
komentar melalui email 
kepada Ketua Program 
Studi S1 Farmasi 

Perubahan proses 
pembelajaran menjadi lebih 
baik dan terarah. 
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5.7  Upaya Peningkatan Suasana Akademik 

Berikan gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana 
akademik yang kondusif di lingkungan program studi, khususnya mengenai hal-hal 
berikut. 
 

5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik). 

 

 
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang 
berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak, hasil pengkajian 
tersebut secara betanggungjawab dengan dilandasi pada kewenangan akademik dan etika metode 
ilmiah. Bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, maka perlu ditetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan kebebasan mimbar 
akademik dan kebebasan akademik, otonomi keilmuan di lingkungan Univesitas Qamarul Huda 
Badaruddin (UNIQHBA) Bagu. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika untuk 
mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab 
melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kebebasan mimbar akademik adalah 
kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah 
untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan 
dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas 
Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, 
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah 
metode keilmuan, dan budaya akademik yang ada di lingkungan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin (UNIQHBA) Bagu. Untuk menciptakan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
bermartabat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah, prinsip-prinsip kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan, maka Univesitas Qamarul Huda Badaruddin (UNIQHBA) Bagu 
membuat pedoman tentang Kebijakan Suasana Akademik Universitas Qamarul Badaruddin 
(UNIQHBA) Bagu. 
 

 
5.7.2 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik). 
 

 
1. Tersedianya ruang kuliah dan kelengkapannya seperti kursi, meja, white board, spidol, AC dan 

sebagainya. (milik sendiri) 
2. Tersedianya peralatan teknologi seperti LCD dan infocus/laptop. (milik sendiri) 
3. Tersedianya sistem pengisian KRS online. (milik sendiri) 
4. Tersedianya masjid dan musholla untuk melaksanakan ibadah. (milik sendiri) 
5. Tersedianya internet gratis (hotspot) di lingkungan kampus. (milik sendiri) 
6. Tersedianya perpustakaan. (milik sendiri) 
7. Tersedianya laboratorium Farmasetika. (milik sendiri) 
8. Tersedianya laboratorium Bahan Alam. (milik sendiri) 
9. Tersedianya laboratorium Farmakologi. (milik sendiri) 
10. Tersedianya ruang diskusi. (milik sendiri) 
11.  Tersedianya Laboratorium Farmasi Komunitas (milik sendiri) 
12. Tersedianya ruang klinis, ruang seminar, dan ruang multi media. (milik sendiri) 
13. Tersedianya Laboratorium Kimia (milik sendiri) 
 

 
5.7.3 Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan 

baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang 
kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, 
pengenalan kehidupan kampus dan temu dosen-mahasiswa-alumni). 
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Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran berupa interaksi akademik, yang 
dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas baik dengan dosen, mahasiswa sehingga tercipta suatu 
suasana akademik yang sangat kondusif. Hubungan interaksi akademik ini tidak menunjukkan 
hubungan secara vertikal, malainkan lebih pada kekeluargaan sebagai suatu keluarga besar 
Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Qamarul Huda Badaruddin Bagu. 
Suasana kondusif ini memberikan semangat yang tinggi untuk selalu hadir ke kampus, sehingga 
kondisi inilah yang mendukung jalinan kerja sama yang sangat baik diantara civitas, adapun jenis 
kegiatan yang dilakukan antara lain : 
a. Seminar, Olah raga, PMR, pelatihan, kegiatan keagamaan, bakti sosial dll. 
b. Konsultasi Pembimbing Akademik. 
c. Bimbingan Skripsi 
d. Membuka komunikasi informal untuk mengefektifkan kinerja semua pihak (lembaga, dosen, 

pegawai dan mahasiswa) melalui acara open talk yang  merupakan ajang penyampaian kritik, 
saran atau evaluasi dari dan untuk semua civitas akademika. Open talk minimal diadakan 
setahun sekali, biasanya dilakukan di luar kampus 

e. Membantu mahasiswa mencapai berbagai akses seperti tempat kerja praktek, perpustakaan, 
lowongan pekerjaan/pelatihan/beasiswa, pengantar melakukan penelitian. 

 
Memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas di kampus 
sesuai kebutuhan dan minatnya, seperti pemanfaatan ruang laboratorium Farmasi dan laboratorium 
komputer di luar jam praktek untuk meningkatkan keterampilan dalam praktek farmasi, memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, 
pemanfaatan ruang kuliah di luar jam kuliah resmi untuk belajar bersama atau penggunaan berbagai 
fasilitas olah raga di kampus. 
 

 
5.7.4  Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen. 
 

 
2. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa 

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah wawasan keilmuan, 
organisasi maupun kemasyarakatan sebagai penyelenggara atau peserta berbagai acara 
kemahasiswaan/umum seperti Seminar, Olah raga,  Palang Merah Remaja (PMR), pelatihan, 
kegiatan keagamaan, bakti sosial dan sebagainya. 

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkonsultasi dengan dosen mengenai 
mata kuliah yang diajarkan oleh dosen yang bersangkutan (Konsultasi Pembimbing 
Akademik ). 

c. Kesempatan mahasiswa berkonsultasi tentang materi Penyusunan Skripsi 
d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi antar mahasiswa dan 

dosen tentang materi mata kuliah yang diasuh oleh Dosen yang bersangkutan.  
e. Membuka komunikasi informal untuk mengefektifkan kinerja semua pihak (lembaga, dosen, 

pegawai dan mahasiswa) melalui acara diskusi yang  merupakan ajang penyampaian kritik, 
saran atau evaluasi dari dan untuk semua sivitas akademika. diskusi minimal diadakan 
setahun sekali, biasanya dilakukan di luar kampus 

f. Kepada para mahasiswa yang melanggar atau melalaikan kewajibannya dilakukan berbagai 
tindakan persuasif sebelum diambil sanksi akademik atau administratif yang tegas, seperti 
pemberian tugas tambahan, pembatalan ujian/nilai, denda pembayaran SPP dan sebagainya. 

g. Membantu mahasiswa mencapai berbagai akses seperti tempat kerja praktek, perpustakaan, 
lowongan pekerjaan/pelatihan/beasiswa, pengantar melakukan penelitian ke perusahaan. 

h. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas di 
kampus sesuai kebutuhan dan minatnya, seperti memberi kesempatan kepada mahasiswa 
untuk ikut melakukan pelayanan Farmasi kepada masyarakat sekitar di klinik kampus sesuai 
dengan koridor, pemanfaatan ruang kuliah di luar jam kuliah resmi untuk belajar bersama 
atau penggunaan berbagai fasilitas di kampus. 

3. Interaksi akademik antara dosen dengan dosen 
Dalam hubungan antar dosen, dosen dengan pegawai maupun dosen-pegawai dengan lembaga, 
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dilakukan berbagai upaya, antara lain:  
b. Melibatkan dosen-dosen yang berkompeten dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan 

akademik dan lembaga yang penting, seperti perubahan/evaluasi kurikulum, beban kerja 
(Tridarma Perguruan Tinggi) dan pengangkatan dosen. 

c. Melakukan pertemuan-pertemuan/rapat terjadwal minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester 
untuk membahas segala persiapan dan permasalahan-permasalahan akademik dan 
administrative yang dihadapi, termasuk mensosialisasikan hasil pertemuan yang berpengaruh 
kepada pihak lain, khususnya mahasiswa. 

d. Meningkatkan kemampuan dosen dan pegawai sesuai dengan kesempatan yang ada dengan 
mempertimbangkan kompetensi, kontribusi serta kinerja yang telah ditunjukkan, misalnya 
mengirim dosen untuk tugas belajar, seminar, pelatihan dan lain-lain 

e. Pengawasan dan kontrol terhadap kinerja dosen dan pegawai melalui absensi, kelancaran 
Proses Belajar Mengajar (PBM), evaluasi akademik terjadwal, pemantauan langsung serta 
laporan berbagai pihak, termasuk memberikan teguran melalui surat atau secara lisan 
kepada mereka yang melalaikan tugasnya. 

f. Secara bertahap, berusaha melengkapi sarana-prasarana yang diperlukan oleh dosen dan 
pegawai untuk menunjang proses belajar mengajar seperti penyediaan ruang kerja untuk 
pejabat Institusi/Program Studi, dosen dan pegawai. 

g. Mengusahakan kerjasama dengan berbagai pihak menyangkut kelengkapan proses belajar 
mengajar, penggalian sumber dana serta meningkatkan kemampuan dosen dan pegawai. 

4. Interaksi akademik antara mahasiswa dengan mahasiswa 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wadah 
untuk menyalurkan bakat dan keterampilan bersama antara lain: Badan Eksekutif Mahasiswa, 
Himpunan Mahasiswa Program Studi, Kegiatan Diskusi Kelompok, Praktek Kelompok, 
Mengerjakan Tugas Bersama, Kegiatan Ekstrakulikuler lainnya. 

 

 
5.7.5 Pengembangan perilaku kecendekiawanan yang mencakup kegiatan penanggulangan 

kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat; kegiatan 
penanggulangan masalah  ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan lainnya. 

 

 
Pengembangan perilaku kecendekiawanan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pelestarian 
lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat; kegiatan penanggulangan masalah  ekonomi, 
politik, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam kegiatan pelestarian lingkungan himpunan mahasiswa 
Program Studi S1 Farmasi Universitas Qamarul Huda telah melakukan kegiatan gerakan menanam 
pohon, dan meakukan pembinaan penanaman pohon, penanaman Tumbuhan Obat Keluarga (TOGA) 
di daerah Lingsar, dan pembagian masker gratis. Dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat himpunan mahasiswa Program Studi Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama telah 
melakukan sosialisasi pembuatan simplisia dan jamu dengan pemanfaatan pekarangan sekitar 
sehingga memiliki nilai ekonomi keluarga. 
 
Dalam penanggulangan masalah masyarakat himpunan mahasiswa Program Studi S1 Farmasi 
Universitas Qamarul Huda telah melakukan kegiatan donor darah, pengukuran tekanan darah dan 
pemberian KIE secara tertulis maupun lisan dalam acara memperingati hari farmasi dunia yang 
disertai senam bersama, sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pembentukan Farmasi Cilik 
(FARMACIL).  
 
Wujud kepedulian mahasiswa Program Studi S1 Farmasi Universitas Qamarul Huda terhadap 
penggunaan obat secara rasional dituangkan dalam penyebaran leaflet DAGUSIBU, 5O. dan Gerakan 
Cerdas Menggunakan Obat (Germa Cermat) 
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STANDAR 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI 

 
6.1   Pengelolaan Dana 

Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses 
perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana 
kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. 

 
Jelaskan keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. 
 

 
Pengelolaan Keuangan Program studi sepenuhnya berada di tingkat Universitas, otonomi 
program studi hanya terbatas pada pengajuan anggaran belanja sesuai dengan yang termaktub 
didalam rencana kerja yang disusun di awal tahun akademik. Rencana kerja di susun dalam 
workshop akademik yang diadakan satu tahun sekali. Penyusunan Rencana kerja memuat 
kegiatan, waktu pelaksanaan, satuan biaya dan penanggungjawab. Rencana kerja yang sudah 
dibuat diajukan  kepada Dekan fakultas dan menjadi dasar mengajukan realisasi anggaran 
pembiayaan kegiatan Program Studi. 
 
Berdasarkan analisa dan turunan dari rencana strategis Institusi, Program Studi menyusun 
rencana kebutuhan, rencana anggaran dan biaya yang dilakukan oleh Ketua Program Studi, 
staf Program Studi dan pembimbing akademik dalam satu tahun ajaran. Selanjutnya hasil dari 
pembahasan rencana tersebut diajukan kepada Dekan fakultas untuk mendapatkan persetujuan 
kegiatan dan anggaran. Rencana kerja dan angaran yang telah disetujui akan menjadi dasar 
dalam kegiatan Program Studi selama satu tahun ajaran termasuk alokasi sumber dana. 
 

 
 
6.2   Perolehan dan Alokasi Dana 
 
6.2.1  Tuliskan realisasi perolehan dan alokasi dana (termasuk hibah) dalam rupiah termasuk 

gaji,  selama tiga tahun terakhir.  
 

Sumber Dana Jenis Dana 

Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

2017-
2018 

2018 – 
2019 

Total 

(1) (2) (4) (5) (6) 

PT sendiri Sumbangan 
Pengembangan 
Pendidikan (SPP) 

- 660 660 

Sumbangan 
Pengembangan Akedeik 
(SPA) 

- 264 264 

Sumbangan 
Pengembangan Gedung 
(SPG) 
Pendaftaran, tes kes 
Jamkesma/ktm 
Seragam 
Biaya Ujian Akhir Program 
(UAP) 
Biaya Wisuda 

- 
- 
- 

             - 
- 

             - 

168 
16,8 
8,25 

48 
34,2 

81 

168 
16,8 
8,25 

48 
34,2 

81 

Kemdikbud Beasiswa BBM/prestasi - 16,8 16,8 

Bantuan dari Kemenpora - - - 
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Sumber lain Dari Kementrian PDT 
Bantuan dari Kemenkes 
Bantuan dari Kemenag RI 
Sumbangan dari PT 
Rajasa 
Sumbangan dari TG 
Bengkel 
Bantuan dari Kemensos 
Hibah dari Bupati Lotim 
Hibah Bupati Loteng 
Sumbangan dari Kunfad 
Peternakan/LP3M 
Pertanian 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

- 
100 

- 
- 

67,5 
100 
115 
50 

300 
75 
30 

- 
100 

- 
- 

67,5 
100 
115 
50 

300 
75 
30 

Total - 1.821,4 1.821,4 

 
Penggunaan dana:  

 

No. Jenis Penggunaan 
Jumlah Dana (Juta Rupiah) 

2017-2018 2018 -
2019 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pendidikan 1.558,64 1.141,1 2.699,74 

2 Penelitian 21 36 57 

3 Pengabdian kepada 
Masyarakat 

42 39 81 

4 Investasi prasarana 62,5 175 237.5 

5 Investasi sarana  115 130 245 

6 Investasi SDM 35 35 70 

Total  1,834.14 1,556.1 3,390.24 

Besar dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, termasuk 
gaji dan upah) per mahasiswa per tahun (dalam tiga tahun terakhir) = Rp 3.390.240 

 
6.2.2  Tuliskan dana untuk kegiatan penelitian pada tiga tahun terakhir yang melibatkan dosen 

yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi, dengan mengikuti format tabel 
berikut:  

 

Tahun Judul Penelitian 
Sumber 

dan Jenis 
Dana 

Jumlah Dana1) 
(dalam juta rupiah) 

(1) (2) (3) (4) 

2018 Tingkat Pengetahuan Orang Tua dalam 
Penggunaan Amoxicillin Sirup Kering Pada Pasien 
Balita di Puskesmas Aik Mual Lombok Tengah 
2018 

PT RP. 2.800.000 

2019 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 
Berdasarkan Permenkes No.73 Tahun 2016 Di 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 

PT RP. 2.900.000 

2019 Identifikasi Senyawa Flavonnoid Ekstrak Etanol 
Buah Rukem  

PT RP. 3.000.000 

2019 Uji Efek Hepatoprotektor Ekstrak Daun Kembang 
Merak (Caesalpinia Pulcherima L) dengan 
Parameter Enzim SGPT dan SGOT Pada Tikus 
Jantan (Rattus Norvegicus) yang Diinduksi dengan 
Paracetamol. 

PT RP. 3.000.000 

2019 Uji toksisitas akut ekstrak etanol klika jambu Mede 
terhadap mencit jantan  

PT RP. 3.000.000 
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2019 Analisa Ketepatan Dosis Peresepan Antibiotika 
Kasus Diare dengan Infeksi Bakteri pada Balita di 
Puskesmas Batunyala Kabupaten Lombok Tengah 
2019 

PT RP. 3.000.000 

2019 Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Biji 
Buah Kurma (Phoenix dactylifera) 2019 

PT RP. 3.000.000 

2019 Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Apotek 
Medismart Mataram  

PT RP. 3.000.000 

2019 Analisa Penggunaan Obat Antikolinergik Pasien 
Rawat Jalan di RSUD Praya  

PT RP. 3.000.000 

2019 Tingkat Pengetahuan Pasien Hipertensi Tentang 
Penggunaan Obat di Apotek Kabupaten Lombok 
Tengah 

PT RP. 3.000.000 

2019 Evaluasi Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Tentang Penggunaan Antibiotik di Apotek 
Kabupaten Lombok Tengah 

PT RP. 3.000.000 

2019 Hubungan Penerapan E-katalog Terhadap 
Efisiensi Pengadaan dan Ketersediaan Obat di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat 

PT RP. 3.000.000 

2019 Analisa Beban Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian 
di Depo Farmasi Rawat Jalan RSUD Kota 
Mataram Periode Maret 2019 

PT RP. 3.000.000 

2019 Kelengkapan Resep Secara Administrasi, Klinis 
dan Farmasetika di Puskemas Karang Pule 2019 

PT RP. 3.000.000 

Total Rp.41.700.000 

 Catatan:  
1) Di luar dana penelitian/penulisan skripsi, tesis dan disertasi sebagai bagian dari studi lanjut. 

 
6.2.3 Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:  
 

Tahun 
Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Sumber 
dan Jenis 

Dana 

Jumlah Dana1) 
 (dalam juta 

rupiah) 

(1) (2) (3) (4) 

2018 Sosialisasi DaGuSiBu (Dapatkan Gunakan Simpan 
Buang) Obat di Posyandu Bale Montong 1 Desa 
Kawo Kabupaten Lombok Tengah 2018 

PT Rp. 3000.000 

2018 Sosialisasi SKK Cerdas Menggunakan Obat di 
MTS Qamarul Huda Bagu  2018 

PT Rp. 3000.000 

2018 Sosialisasi tentang Bahaya Perilaku Merokok di 
Kalangan Anak-Anak MTS NW Pringgarata 2018 

PT Rp. 3000.000 

2019 Penyuluhan Penggunaan Antibiotik dan 
Penanganan Diare pada Balita di Puskesmas 
Batunyala Kabupaten Lombok Tengah 2019 

PT Rp. 3000.000 

2019 Sosialisasi Penggunaan TTD (Tablet Tambah 
Darah) pada Remaja Putri di SMAN 1 Praya Barat 
2019 

PT Rp. 3000.000 

2019 Penyuluhan SKK Pencegahan dan 
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 2019 

PT Rp. 3000.000 

2019 Penyuluhan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kec. 
Batukliang Lombok Tengah 2019 

PT Rp. 3000.000 

2019 Sosialisasi Penggunaan TTD (Tablet Tambah 
Darah) pada Remaja Putri di SMPN 3 Kopang 
2019 

PT Rp. 3000.000 
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2019 Sosialisasi Penggunaan TTD (Tablet Tambah 
Darah) pada Remaja Putri di MTSN Nurussobah 
2019 

PT Rp. 3000.000 

2019 Sosialisasi Penggunaan TTD (Tablet Tambah 
Darah) pada Remaja Putri di SMAN 7 Praya Barat 
2019 

PT Rp. 2.800.000 

2019 Sosialisasi Penggunaan TTD (Tablet Tambah 
Darah) pada Remaja Putri di MA Manhalul Ma’arif 
Darek 2019 

PT Rp. 2.700.000 

2019 Sosialisasi Penggunaan TTD (Tablet Tambah 
Darah) pada Remaja Putri di MTs/MA Darul Atfal 
Ranjok Aik 2019 

PT Rp. 3000.000 

Total Rp. 35.500.000 

 
 
6.3   Prasarana 
 
6.3.1 Tuliskan data ruang kerja dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 

dengan mengikuti format tabel berikut: 
 

RuangKerjaDosen Jumlah Ruang Jumlah Luas (m2) 

(1) (2) (3) 

Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen 1 (a)=16 m2 

Satu ruang untuk 3 - 4 dosen 4 (b)=4 m2 

Satu ruang untuk 2 dosen - (c)= - 

Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat 

struktural) 

4 (d)=4 m2 

TOTAL  (t) = 16 m2 

 
6.3.2  Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang 

perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali  ruang dosen) yang dipergunakan PS 
dalam proses belajar mengajar dengan  mengikuti format tabel berikut : 

 

No. 
Jenis 

Prasarana 

Jumla

h 

Unit 

Total 

Luas 

(m2) 

Kepemilika

n 
Kondisi 

Utilisasi 

(Jam/mingg

u) SD SW 
Tera-

wat 

Tidak 

Terawa

t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Ruang kuliah 3 120  -  - 36 

jam/minggu 

2 Ruang 

laboratorium 

computer 

1 48  -  - 12 

jam/minggu 

3 Ruang 

laboratorium 

rekam medik 

manual 

1 36  -  - 9  

jam/minggu 

4 Ruang 

perpustakaan 

1 96  -  - 36 

jam/minggu 

5 Ruang 1 40  -  - 36 
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administrasi jam/minggu 

6 Ruangrapat 1 30  -  - 36 
jam/minggu 

7 Aula  1 128  -  - 36 
jam/minggu 

8 Mushalla 1 84  -  - 36 
jam/minggu 

Keterangan: 
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama 

 
6.3.3   Tuliskan data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang 

bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) dengan mengikuti format tabel 
berikut  

 

No. 

Jenis 

Prasarana 

Penunjang 

Jumlah 

Unit 

Total 

Luas 

(m2) 

Kepemilika

n 
Kondisi 

Unit 

Pengelola 
SD SW 

Terawa

t 

Tidak 

Terawa

t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Klinik 

Kesehatan 

Ummat 

1 60  -  - UNIQHBA 

2 Ruang IKM 1 48  -  - UNIQHBA 

3 KOPMA 1 36  -  - UNIQHBA 

4 Ruang BK 1 32  -  - UNIQHBA 

5 GOR  1 400  -  - UNIQHBA 

6 Area parkir 1 500  -  - UNIQHBA 

7 Kantin 1 120  -  - UNIQHBA 

Keterangan: 
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama. 
 

 
6.4   Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik 
 
6.4.1   Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan 

media lainnya) 
 

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang PS, baik 
dalam format cetak maupun elektronik 

  

Jenis Pustaka Jumlah Judul Jumlah Copy 

(1) (2) (3) 

Buku teks  629 1.258 

Jurnal nasional yang terakreditasi 4 4 

Jurnal internasional 4 4 

Prosiding 1 1 

Skripsi/Tesis  - - 

Disertasi - - 

TOTAL 638 1.267 

 
Tabel 2.  Jurnal yang tersedia/yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan 3 tahun terakhir 
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Jenis Nama Jurnal Rincian Tahun dan Nomor Jumlah 

(1) (2) (3) (4) 

Jurnal Terakreditasi 
DIKTI * 

1. - - 

2. - - 

Dst. - - 

Jurnal Internasional * 

1. International 
Journal of 
Medical Science 

2015 3 

2. International 
Journal of 
Medical Science 

2016 3 

3.  International 
Journal of 
Medical Science 

2017 3 

4. International 
Journal of 
Medical Science 

2018 3 

Catatan * = termasuk e-journal. 
 

6.4.2    Sebutkan sumber-sumber pustaka di lembaga lain (lembaga perpustakaan/ sumber 
dari internet beserta  alamat website) yang biasa diakses/dimanfaatkan oleh dosen 
dan mahasiswa program studi ini. 

 

 
a. Perpustakaan UNRAM 
b. Perpustakaan RSUP NTB 
c. Perpustakaan Daerah Prov NTB 
d. Kopertis Online 
e. Perpustakaan Nasional Online 
f. Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah  
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6.4.3  Tuliskan peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai 
kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas dengan  
mengikuti format tabel berikut:  

 
 

No. 
Nama 

Laboratorium 
Jenis Peralatan 

Utama 
Jumlah 

Unit 

Kepemilikan1) Kondisi1) Logbook1) Rata-rata 
Waktu 

Penggunaan 
(Jam/Mingg

u) 

SD SW Terawat 
Tidak 

Terawat 
Ada 

Tidak 
Ada 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Laboratorium 
Farmasetika 

1. Timbangan 
2. Ayakan Mesh / 

no. 10,12,16,20, 
22, 
30,40,44,50,60,80
,100,120 

3. Mortir dan 
Stamper 

4. Lemari untuk obat 
khusus Narkotik , 
psikotropik 

 

10 
5 
 
 
 

20 
1 

 

 
 
 
 

 

 

- 
- 
 
 
- 
- 

 

 
 
 
 

 

 

- 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
- 
- 

 

 
 
 
 

 

 

12 
jam/minggu 

2 Laboratorium 
Teknologi Farmasi 

1. Mesin cetak tablet 
Mini 

Desintegrtor tab  
2 chamber (cek 
waktu hancur) 
3. Friability tester 

(cek kerapuhan) 
4. Disolusi tester 6 

chamber (cek 
kelarutan) 

5. Oven 
6. Incubator 
7. Hardnestester 

1 
 
1 
 
1 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 

12 
jam/minggu 
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tab (cek 
kekerasan tablet) 

8. LAF (Laminar Air 
Flow) 

9. Otoclave 
10. UV lamp 

 
1 
 

1 
 

  1 
 
 

 
 

 
 

 

 

- 
- 
 

 
 

 
 

 

 

- 
- 
 

 
 

 
 

 

 

- 
- 
 

3 Laboratorium Kimia 1. api spirtus 
2. Batang 

pengaduk 
3. Beaker Glass 
4. Buret 
5. Cawan 

porselen 
6. Corong kaca 
7. Corong pisah 
8. Erlenmeyer 
9. Gelas Ukur 
10. Kompor Gas 
11. Labu Ukur 
12. Ph meter 
13. Picno meter 
14. Pipet volume 
15. Tabung Reaksi 
16. Viscometer 
17. Water bath 
18. Chamber 
19. Spectrofotomet

er UV Visible 
single beam 

20 
20 
20 
20 
50 
50 
10 
50 
50 
10 
20 
20 
5 
20 
1 
1 
1 
1 
 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 
jam/minggu 

4 
 
 
 
 

Laboratorium 
Farmakologi 
 
 
 

1. ENKAS 
2. Plastinometer 
3. Rotarod 

1 
1 

    1 

 

 

 

- 
- 
- 

 

 

 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 

 

12 
jam/minggu 
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5 Laboratorium 
Bahan Alam 

1. Rotary 
Evavorator 

2. Maserasi 
aparatus 

3. Perkolator 
aparatus 

4. Reflux Aparatus 
5. Soxletasi 

apparatus 

20 
 

5 
 

5 
 

5 
    

    5 

 

 

 

 

 

- 
- 
- 
- 
 

 

 

 

 

 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

 

 

 

 

 

12 
jam/minggu 

 
Keterangan: 
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai. 
1)Beri tanda √ pada kolom yang sesuai. 
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6.5   Sistem Informasi 
 
6.5.1   Jelaskan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh program studi untuk 

proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.). 
 

 

Sistem informasi yang digunakan sudah berbasis online dalam hal ini web. Sehingga 

proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dengan berbagai fasilitas ICT yang 

ada.  

 

Perangkat hardware seperti komputer tersedia di Laboratorium IT yang digunakan untuk 

praktikum dan dibuka luas kepada mahasiswa yang ingin mengakses internet yang kami 

namakan ”Open Lab” yang dapat dimanfaatkan mahasiswa mencari referensi materi kuliah 

maupun tugas.  

 

Akses internet tersedia di seluruh lingkungan kampus sehingga sivitas akademik dapat 

mengakses internet di kelas, ruang dosen, loby, kantin dan lainnya. Dengan adanya akses 

internet yang sudah mencukupi, kegiatan pembelajaran telah mengaplikasikan e-learning 

dengan alamat www.repository.uniqhba.ac.id. Dosen dapat memberikan materi, tugas 

maupun ujian berbasis online kepada mahasiswa. E-book, artikel hingga jurnal juga dapat 

diperoleh di alamat tersebut sehingga seluruh sivitas akademika terbantukan dalam 

pengaksesan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. 

 
Untuk e-library dapat diakses di alamat inlislite.com, sehingga sivitas akademika dapat 
memanfaatkan e-library untuk kegiatan pembelajaran. 
  

 
6.5.2    Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan 

mengikuti format tabel berikut: 
 

No. Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa 
Jaringan 

Dengan 
Komputer 
Jaringan 

Lokal 
(LAN) 

DenganKo
mputerJari
nganLuas 

(WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Mahasiswa - - - √ 

2 Kartu Rencana Studi (KRS) - - - √ 

3 Jadwal mata kuliah - - - √ 

4 Nilai mata kuliah - - - √ 

5 Transkrip akademik - - - √ 

6 Lulusan - - - √ 

7 Dosen - - - √ 

8 Tenaga Kependidikan - - - √ 

9 Keuangan - - - √ 

10 Inventaris -  √ - 

11 Perpustakaan -  √ √ 

http://www.repository.uniqhba.ac.id/
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No. Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan 
Komputer 

Tanpa 
Jaringan 

Dengan 
Komputer 
Jaringan 

Lokal 
(LAN) 

DenganKo
mputerJari
nganLuas 

(WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Centang () a = 0 b = 2 c = 2 d = 9 
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STANDAR 7.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 
DAN KERJASAMA 

 
 
7.1   Penelitian 
 
7.1.1 Jelaskan keberadaan peta jalan (road map) penelitian dan dukungan dari sumber 

daya.  
 

 
Program strategi pengembangan LPPM UNIQHBA dirancang untuk mencapai tujuan 
dan sasaran yang telah di uraikan di atas. Mutu sumberdaya manusia dalam 
pengelolaan kelembagaan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan 
penciptaan atmosfir yang kondusif dengan penerapan good university governance 
dalam penyelenggaraan program dan administrasi institusi merupakan program 
strategis global yang menjadi prioritas litabmas UNIQHBA. 

 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan pada bab II, maka 
program strategis global tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut: 
1. Peningkatan jaringan kerjasama bidang litabmas dengan universitas-universitas 

dalam dan luar negeri. 
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPMPT) yang 
terstruktur dan berkesinambungan serta memanfaatkan kerjasama secara maksimal 

3. Menata pengelolaan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kompetensi dosen 
dalam bidang litabmas 

4. Memanfaatkan aset dan sumberdaya keuangan secara efektif dalam rangka 
meningkatkan mutu pelaksanaan litabmas. 

5. Meningkatkan Mutu dan Relevansi Program  Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat 

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam bidang litabmas 
7. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat 
8. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana dan sarana bidang 
 

 
8.1.2 Tuliskan jumlah judul penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang 

dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama 
tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:  

 

Sumber Pembiayaan 
Jumlah Kegiatan Penelitian pada 

2017 - 2018 2018 - 2019 

(1) (3) (4) 

Pembiayaan sendiri oleh peneliti - - 

PT yang bersangkutan 1 13 

Kemenristek Dikti - - 

Institusi dalam negeri di luar 
Kemenristek Dikti 

- - 

Institusi luar negeri - - 

Catatan:     Judul penelitian dengan biaya sendiri harus dilengkapi dengan keterangan dari 
ketua program studi atau ketua UP program studi. 

 
 
7.1.3   Adakah mahasiswa yang skripsinya terkait dengan penelitian dosen dalam tiga tahun 

terakhir?   
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√ Tidak ada 

 Ada 
 
Jika ada, banyaknya mahasiswa program studi  yang skripsinya terkait dengan 
penelitian dosen adalah  ... orang, dari ... mahasiswa yang mengerjakan skripsi. 
 

7.1.4  Tuliskan penelitian dosen tetap pada program studi selama tiga tahun terakhir yang 
sesuai road map  

 

No Judul Penelitian Komponen Road Map 

(1) (2) (3) 

2018 Tingkat Pengetahuan Orang Tua dalam 
Penggunaan Amoxicillin Sirup Kering Pada Pasien 
Balita di Puskesmas Aik Mual Lombok Tengah 
2018 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 
Berdasarkan Permenkes No.73 Tahun 2016 Di 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Identifikasi Senyawa Flavonnoid Ekstrak Etanol 
Buah Rukem  

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Uji Efek Hepatoprotektor Ekstrak Daun Kembang 
Merak (Caesalpinia Pulcherima L) dengan 
Parameter Enzim SGPT dan SGOT Pada Tikus 
Jantan (Rattus Norvegicus) yang Diinduksi dengan 
Paracetamol. 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Uji toksisitas akut ekstrak etanol klika jambu Mede 
terhadap mencit jantan  

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Analisa Ketepatan Dosis Peresepan Antibiotika 
Kasus Diare dengan Infeksi Bakteri pada Balita di 
Puskesmas Batunyala Kabupaten Lombok Tengah 
2019 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Biji 
Buah Kurma (Phoenix dactylifera) 2019 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Apotek 
Medismart Mataram  

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Analisa Penggunaan Obat Antikolinergik Pasien 
Rawat Jalan di RSUD Praya  

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
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meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Tingkat Pengetahuan Pasien Hipertensi Tentang 
Penggunaan Obat di Apotek Kabupaten Lombok 
Tengah 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Evaluasi Tingkat Pengetahuan Masyarakat 
Tentang Penggunaan Antibiotik di Apotek 
Kabupaten Lombok Tengah 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Hubungan Penerapan E-katalog Terhadap 
Efisiensi Pengadaan dan Ketersediaan Obat di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Analisa Beban Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian 
di Depo Farmasi Rawat Jalan RSUD Kota 
Mataram Periode Maret 2019 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

2019 Kelengkapan Resep Secara Administrasi, Klinis 
dan Farmasetika di Puskemas Karang Pule 2019 

Menata pengelolaan 
sumberdaya manusia untuk 
meningkatkan kompetensi 
dosen dalam bidang 
litabmas 

 
7.1.5   Tuliskan penelitian dosen tetap pada program studi selama tiga tahun terakhir yang 

menunjang interprofesional   
 

No Judul Penelitian 
Komponen 

Interprofesional 

(1) (2) (3) 

1 Tingkat Pengetahuan Obat Kuat Kepala Rumah 
Tangga di Desa Lamben Segala Anyar Lombok 
Tengah 2018 

Dapat Menjelaskan sesuai 
dengan disiplin ilmu dan 
dapat memberikan tindakan 
yang sesuai pada pasien 

2 Rsaionalitas Penggunaan Obat Pada Kasus Diare 
Balita Pasien BPJS Rawat Jalan RSUD Praya 

Dapat Menjelaskan sesuai 
dengan disiplin ilmu dan 
dapat memberikan tindakan 
yang sesuai pada pasien 

 
7.1.6  Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun 

terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dengan 
mengikuti format tabel berikut:  

 

No
. 

Judul Nama Penulis 
Dihasilkan/Ddipu
blikasikan pada 

Tahun 
Penyajia

n/ 
Publikasi 

Tingkat1 

Lokal 
Nasio
-nal 

Intern
a-

sional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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1 Standar Pelayanan 
Kefarmasian di 
Apotek 
Berdasarkan 
Permenkes No.73 
Tahun 2016 Di 
Kabupaten Lombok 
Barat Tahun 2019 

Ketua : 
 Dwi Monika 
Ningrum 
Anggota :  
Depi Yuliana 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

2 Identifikasi 
Senyawa 
Flavonnoid Ekstrak 
Etanol Buah 
Rukem 

Ketua : Dwi 
Monika Ningrum 
Anggota : 
Neneng 
Rachmalia I.M. 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

3 Uji Efek 
Hepatoprotektor 
Ekstrak Daun 
Kembang Merak 
(Caesalpinia 
Pulcherima L) 
dengan Parameter 
Enzim SGPT dan 
SGOT Pada Tikus 
Jantan (Rattus 
Norvegicus) yang 
Diinduksi dengan 
Paracetamol. 

Ketua : Neneng 
Rachmalia I.M. 
Anggota : Lalu 
Jupriadi 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

4 Uji toksisitas akut 
ekstrak etanol klika 
jambu Mede 
terhadap mencit 
jantan 

Ketua : Neneng 
Rachmalia I.M. 
Anggota :  

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

5 Tingkat 
Pengetahuan 
Orang Tua dalam 
Penggunaan 
Amoxicillin Sirup 
Kering Pada 
Pasien Balita di 
Puskesmas Aik 
Mual Lombok 
Tengah 2018 

Ketua: Depi 
Yuliana 
Anggota : Lalu 
Jupriadi 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

6 Analisa Ketepatan 
Dosis Peresepan 
Antibiotika Kasus 
Diare dengan 
Infeksi Bakteri pada 
Balita di 
Puskesmas 
Batunyala 
Kabupaten Lombok 
Tengah 2019 

Ketua: Depi 
Yuliana 
Anggota : Dwi 
Monika Ningrum 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

7 Penetapan Kadar 
Flavonoid Total 
Ekstrak Biji Buah 
Kurma (Phoenix 
dactylifera) 2019 

Ketua: Depi 
Yuliana 
Anggota : 
Neneng 
Rachmalia I.M. 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   
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8 Evaluasi Waktu 
Tunggu Pelayanan 
Resep Apotek 
Medismart 
Mataram 

Ketua : Dita 
Marina L 
Anggota : Depi 
Yuliana 
 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

9 Analisa 
Penggunaan Obat 
Antikolinergik 
Pasien Rawat 
Jalan di RSUD 
Praya 

Ketua : Dita 
Marina L 
Anggota : Depi 
Yuliana 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

10 Tingkat 
Pengetahuan 
Pasien Hipertensi 
Tentang 
Penggunaan Obat 
di Apotek 
Kabupaten Lombok 
Tengah 

Ketua : Syamsul 
Rahmat 
Anggota : Depi 
Yuliana 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

11 Hubungan 
Penerapan E-
katalog Terhadap 
Efisiensi 
Pengadaan dan 
Ketersediaan Obat 
di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Lombok 
Barat 

Ketua : Ahmad 
Zainudin 
Anggota : 
Neneng 
Rachmalia I.M. 
 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

12 Analisa Beban 
Kerja Tenaga 
Teknik 
Kefarmasian di 
Depo Farmasi 
Rawat Jalan RSUD 
Kota Mataram 
Periode Maret 2019 

Ketua : Ahmad 
Zainudin 
Anggota : Lalu 
Jupriadi 
 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

13 Kelengkapan 
Resep Secara 
Administrasi, Klinis 
dan Farmasetika di 
Puskemas Karang 
Pule 2019 

Ketua : Lalu 
Jupriadi 
Anggota: Depi 
Yuliana 
 

Jurnal Kesehatan 
Qamarul Huda 

2019 √   

Jumlah nc=26 nb=0 na=0 

Catatan: 1 Tuliskan banyaknya dosen PS yang terlibat  pada sel yang sesuai.. 
 
7.1.7  Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh 

Hak Paten atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga 
nasional/internasional selama tiga tahun terakhir. 

 

No. 
Nama 

Dosen/Mahasiswa/ 
Lembaga 

Karya* 

Hak Paten 

Karya yang Mendapat 
Pengakuan/Penghargaan dari 

Lembaga 
Nasional/Internasional 

(1) (2) (3) (4) 

1 - - - 
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2 - - - 

Dst.    

*  Lampirkan surat paten/HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga 
nasional/internasional. 

 
7.1.8 Jelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong kegiatan penelitian dan 

publikasi. 
 

 
1. Berkoordinasi dengan LPPM untuk menyusun atau mempertajam Road Map penelitian 

kefarmasian 
2. Mengajukan rancangan biaya penelitian dan publikasi kepada rektorat 
3. Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam rangka kegiatan penelitian dan publikasi 

ilmiah 
4. Mensosialisasikan tentang kebijakan penelitian dan publikasi kepada semua dosen 
5. Melaksanakan whorksop penelitian dan publikasi lingkup prodi 
6. Mensosialisasikan kebijakan tentang beban kerja dosen dan sertifikasi bahwa penelitian 

dan publikasi wajib dipenuhi 
7. Pemberian insentif kepada dosen yang telah melakukan penelitian sesuai Road Map 

dengan membuat kontrak kerja penelitian dan publikasi 
 

 
 
7.2   Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat  
 

7.2.1 Tuliskan jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat1) yang 
sesuai dengan bidang keilmuan program studi  selama tiga tahun terakhir yang 
dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program 
studi dengan mengikuti format tabel berikut.  

 

No. Sumber Pembiayaan 

Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat  pada 

2017 - 2018 2018 -2019 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pembiayaan sendiri oleh dosen - - 

2 PT yang bersangkutan 3 9 

3 Kemdikbud - - 

4 Institusi dalam negeri di luar 
Kemdikbud 

- - 

5 Institusi luar negeri - - 

Catatan: 1) Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu 
untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, 
pemerintah dan sebagainya). 

 
7.2.2 Adakah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada 

masyarakat dalam tiga tahun terakhir? 

 Tidak 
√  Ya 

 
Jika Ya, jelaskan tingkat partisipasi dan bentuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. 
 

 
Tingkat dan Bentuk keterampilan mahasiswa dalam kegiatan masyarakat/pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi SI Farmasi Fakultas Kesehatan 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu adalah sebagai berikut :  
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a. Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat di Pantai  
b. Sosialisasi DaGuSiBu (Dapatkan Gunakan Simpan Buang) Obat di Posyandu Bale 

Montong 1 Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah 2018 
c. Sosialisasi Penggunaan TTD (Tablet Tambah Darah) pada Remaja Putri di MA Manhalul 

Ma’arif Darek 2019 
d. Penyuluhan SKK Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 2019 
 

 
 
 
7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  
 
7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama1) yang terkait dengan program 

studi dalam tiga tahun terakhir. 
 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerja Sama 

Manfaat yang Telah 
Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Balai sosial lanjut 
usia Mandalika 
NTB 

Praktik klinik 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat  

2017 2020 - Membantu meningkatkan 
mutu pelayanan di panti 

- Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya untuk klien 
yang mengalami aging 
proses 

2 RSJ MUTIARA 
SUKMA NTB 

Praktik klinik 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat  

2015 2018 - Meningkatkan pencapaian 
dibidang diklat yang akan 
menunjang akreditasi 
Rumah Sakit  

- Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
dibidang kesehatan jiwa 
individu dan kesehatan 
jiwa masyarakat  

3 RSUD Praya Praktik klinik 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat  

2015 2017 - Meningkatkan pencapaian 
dibidang diklat yang akan 
menunjang akreditasi 
Rumah Sakit  

- Mengembangkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
dibidang klinik 

4 RS Saiful Anwar 
Malang 

Praktik klinik 
kritis dan gawat 
darurat 

2015 2018 - Membantu memenuhi 
standar akreditasi Rumah 
Sakit  

- Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
yang terkini 

5 Dinas Kesehatan 
Lombok Timur 

Praktik klinik, 
penelitian dan 
pengabdian 

2016 2018 - Mengembangkan 
keilmuan dan teknologi 
kesehatan masyarakat  
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masyarakat - Mengimplementasikan 
pengetahuan dan 
teknologi di bidang 
kesehatan 

6 RSUD Provinsi 
NTB 

Praktik klinik 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 

2016 2018 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdiam masyarakat 

7 Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Lombok Tengah 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2015 2018 - Mengembangkan 
keilmuan dan teknologi 
kesehatan masyarakat  

- Mengimplementasikan 
pengetahuan dan 
teknologi di bidang 
kesehatan 

8 RSUD Dr. R. 
Soedjono Selong 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2016 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdiam masyarakat 

9 Rumah Sakit 
Islam Siti Hajar 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2016 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdiam masyarakat 

10 RSUD TRIPAT 
Lombok Barat 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2017 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdiam masyarakat 

11 Pemerintah Prov 
NTB 

Kerjasama 
pendidikan,pelati
han, penelitian, 
dan pengabdian 
masyarakat 

2017 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber 
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daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdiam masyarakat 

12 UNRAM Kerjasama 
pendidikan,pelati
han, penelitian, 
dan pengabdian 
masyarakat 

2017 2022 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdiam masyarakat 

13 Dinas Kesehatan 
Kab Lombok 
Utara 

Kegiatan belajar 
mengajar 
program khusus 
pelaksana 
pelayanan di 
wilayah keja 
dinas kesehatan 
kabupaten 
lombok utara 

2016 2018 - Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat 

14 RSUD Kab 
Lombok Utara 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2015 2018 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdiam masyarakat 

15 Kemenkes RI Program 
percepatan 
pendidikan 
tenaga 
kesehatan 
(nakes) 

2017 2019 - Memberikan penghargaan 
kepada tenaga kesehatan 
yang telah lama 
mengabdi. 

16 Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat 
Universitas 
Hasanudin 

Pendidikan, 
Pelatihan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada 
masyarakat 
dalam bidang 
kesehatan 
masyarakat dan 
gizi 

2016 2021 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya di bidang 
kesehatan masyarakat 
dan gizi 

- Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat 

17 BKKBN 
perwakilan NTB 

Generasi Kreatif 
(Genre) berbasis 
ponpes  

2017 2020 - Kesehatan reproduksi 
masyarakat dan 
pengembangan 
laboratorium  
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18 RSUD KOTA 
MATARAM (RS 
AHMAD 
RUSLAN) 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2017 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber 
daya manusia di bidang 
kesehatan melalui 
kegiatan pendidikan, 
pelatihan, penelitian, dan 
pengabdiam masyarakat 

19 Universitas 
Brawijaya 

Penjaminan Mutu 
Internal 

2018 2020 - Meningkatkan Sistem 
Penjaminan Mutu di 
Lembaga Institusi 
Pendidikan Universitas 
Qamarul Huda 
 

20 Pemda Lombok 
Tengah 

Kegiatan 
Seminar 
Nasional di 
Kabupaten 
Lombok Tengah 

2018 2020 Sebagai Sarana 
Trhidarma Pendidikan 
Berupa Pengabdian 
Masyarakat 

Catatan : 1) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
 
7.3.2  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama1) yang terkait dengan program 

studi dalam tiga tahun terakhir. 
 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  
Kerja Sama 

Manfaat yang telah 
diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Seameo 
Regional Open 
Learning Centre 
(Seamolec) 

Pengembangan 
Dosen dan 
pertukaran 
mahasiswa 

2015 2018 Sharing pengembangan 
bidang akademik 

2 Lincoln 
University 
College 
Malaysia 

Pengembangan 
Dosen, penelitian 
dan pertukaran 
mahasiswa 

2016 2019 Sharing pengembangan 
institusi 

3 Kolej Uniti, Port 
Dickson of 
Negeri Sembilan 
Province, 
Malaysia 

Pengembangan 
institusi, 
stakeholder, staf, 
dan masyarakat 

2016 - Sharing pengembangan 
institusi, stakeholder, staf, dan 
masyarakat 

Catatan : 1) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan 
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DAFTAR  LAMPIRAN 
 

A.  LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG 
 

No. Nomor Butir Keterangan 

1 - Fotokopi SK pendirian PS  

2 - Fotokopi SK izin operasional PS 

3 4.3.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang 
keahliannya sesuai dengan PS. 

4 4.3.2 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang 
keahliannya di luar bidang PS. 

5 4.4.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. 

6 5.3.2 Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah 
keahlian berikut silabusnya. 

7 7.1.4 Surat paten HaKI atau keterangan sejenis. 

 
 

B.   LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN PROGRAM STUDI PADA SAAT VISITASI 
 

No. Nomor Butir Keterangan 

1 2.1 Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga 
kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan 
prosedur pelayanan. 

2 2.4 Dokumen tentang jaminan mutu. 

3 2.5 Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui 
umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. 

4 3.1.1 Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) 

5 3.2 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. 

6 3.3.1 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. 

7 3.4 Laporan kegiatan himpunan alumni. 

8 4.1 Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, 
pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga 
kependidikan. 

9 4.2.1 Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak 
kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. 

10 4.2.2 Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, 
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat 

11 4.5.3 Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ 
penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan. 

12 4.5.4 Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. 

13 4.5.5 Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi 
keilmuan/profesi. 

14 4.6.1 Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan. 

15 5.1.2.2 Silabus dan SAP tiap mata kuliah. 

16 5.1.4 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek. 

17 5.2 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. 

18 5.3.1 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan. 

19 5.5.1 Panduan pembimbingan tugas akhir. 

20 5.5.2 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi 
mahasiswa. 

21 6.1 Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran 
dan pengelolaan dana. 

22 6.2.2 Kontrak penelitian. 

23 6.4.1 Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan 
kategorinya. 

24 6.5.1 Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. 
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No. Nomor Butir Keterangan 

25 7.1.1 Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) 
yang jumlah judulnya ada dalam borang. 

26 7.1.2 Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir  yang  
dilibatkan dalam penelitian dosen. 

27 7.2.1 Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul 
dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam 
borang. 

28 7.3.1 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam 
negeri 

29 7.3.2 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar 
negeri 
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DAFTAR ISI 

 
  Halaman 

 
STANDAR 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI 

PENCAPAIAN 
 

4 

STANDAR 2 TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, 
DAN PENJAMINAN MUTU 
 

13 

STANDAR 3 MAHASISWA DAN LULUSAN 
 

40 

STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA 
 

46 

STANDAR 5 KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK 
 

49 

STANDAR 6 PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM 
INFORMASI 
 

57 

STANDAR 7 PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA 
 

63 
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STANDAR 1.  VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN 
 
1.1 Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian unit pengelola.  
1.1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran unit pengelola serta 

pihak-pihak yang dilibatkan.   
 

 
Pihak-pihak yang Dilibatkan dalam Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran 
Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Fakultas Kesehatan UNIQHBA 
dilakukan dengan melibatkan unsur  yayasan, pengelola (Rektor UNIQHBA, Wakil Rektor 
UNIQHBA, Dekan Fakultas, Wakil Dekan Fakultas, Program Studi, LPPM, LPMI dan Staf 
Program Studi, Wakil dari Mahasiswa, dan para praktisi bidang Kesehatan).  
 
Mekanisme Penyusunan Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS)  
Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran dan tujuan pencapaian dilakukan 
sebagai berikut :  
1. Pembentukan tim perumus perubahan visi misi program studi dengan SK nomor 

013/YPpQH/UNIQHBA/XI/2017 tanggal 10 November 2017 
2. Rapat tim perumus perubahan visi misi pertama Fakultas Kesehatan pada tanggal 13 

November 2017 s.d. 14 November 2017 bertempat di aula Fakultas Kesehatan 
Universitas  Qamarul Huda Bagu  

3. Sosialisasi perubahan draf visi misi pertama Fakultas Kesehatan dari tanggal 15 s.d 16 
November 2017 dengan SK nomor 014/YPpQH/UNIQHBA/XI/2017 

4. Perubahan visi misi kedua Fakultas Kesehatan pada tanggal 17 November 2017 
dengan SK nomor 016/YPpQH/UNIQHBA/XI/2017 

5. Sosialisasi visi misi kedua Fakultas Kesehatan kepada seluruh sivitas akademika dan 
stakeholder dari tanggal 20 s.d 25 November 2017 

6. Rapat Kerja Gabungan Universitas dan Yayasan Qamarul Huda dalam rangka Revisi 
statuta dan turunannya di Narmada tanggal 15, 16 dan 17 Maret 2018 

7. Sosialisasi visi misi Fakultas Kesehatan kepada seluruh sivitas akademika dan 
stakeholder tanggal 26 dan 27 maret 2018 

 

 
Visi Unit Pengelola 
 

 
Menjadi Fakultas yang Unggul dalam Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) Tepat Guna Bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang Berdaya Saing, 
Berkarakter Pancasila dan Islami Pada Tahun 2023  

 
Misi Unit Pengelola  (2018 – 2023)  

 

 
1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang memenuhi standar 

mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan dan bernuansa religius. 
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEK yang berazaskan manfaat 

bagi kesehatan. 
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan pendekatan problem solving 

dan bersifat edukatif. 
4. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan administrasi sumber daya/asset perguruan 

tinggi dengan baik berbasis teknologi Informasi. 
5. Melakukan pengembangan fakultas yang berdaya saing global. 
 

 
Tujuan Unit Pengelola (2018 – 2023) 
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3. Tujuan Umum : 
Turut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat, yaitu menghasilkan tenaga 
kesehatan profesional yang Islami, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 
tepat guna bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi 
pemerintah dan masyarakat melalui penyelenggaraan proses pendidikan yang 
memenuhi standar mutu pendidikan tinggi. 

4. Tujuan Khusus :  

a. Menghasilkan sarjana dan profesi keperawatan (S.Kep. Ners) profesional yang 
berkarakter Aswaja yaitu Islami, PT, kompetitif dan menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi tepat guna bidang keperawatan. 

b. Menghasilkan tenaga Ahli Madya Kebidanan (A.Md.Keb) yang berkarakter Aswaja 
yaitu Islami, PT, kompetitif dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat 
guna bidang kebidanan 

c. Menghasilkan tenaga Ahli Madya Rekam Medik dan Manajemen Infomasi 
Kesehatan (A.Md.RMIK) yang berkarakter Aswaja yaitu Islami, PT, kompetitif dan 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bidang Rekam Medik dan 
sistem informasi kesehatan 

d. Menghasilkan tenaga Ahli Madya Farmasi (A.Md.Farm) yang berkarakter Aswaja 
yaitu Islami, PT, kompetitif dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat 
guna bidang kefarmasian 

e. Menghasilkan tenaga Sarjana Farmasi (S.Farm) dan Profesi Apoteker yang 
berkarakter Aswaja, yaitu bernuansa Islami, PT, kompetitif dan menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi tepat guna bidang kefarmasian 

f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keperawatan, kebidanan, 
rekam medik, Sistem Informasi Kesehatan serta kefarmasian yang berazaskan 
manfaat 

g. Melaksanakan pengabdian bidang kesehatan kepada masyarakat dengan 
pendekatan problem solving dan bersifat edukatif. 

 

 
Hubunganl  antara Visi, Misi, dan Tujuan  
 

Visi Misi Tujuan 

Menjadi Fakultas yang 
Unggul dalam 
Menghasilkan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK) Tepat 
Guna Bidang Kesehatan 
dan Tenaga Kesehatan 
yang Berdaya Saing, 
Berkarakter Pancasila dan 
Islami Pada Tahun 2023 

Menyelenggarakan 
pendidikan akademik, 
vokasi dan profesi yang 
memenuhi standar mutu 
Pendidikan Tinggi 
Kesehatan dan bernuansa 
islami. 
 

a. Menghasilkan sarjana  dan 
profesi keperawatan (S.Kep. 
Ners) profesional yang 
berkarakter Aswaja, 
kompetitif dan menguasai 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi tepat guna bidang 
keperawatan. 

b. Menghasilkan tenaga Ahli 
Madya Kebidanan 
(A.Md.Keb) yang berkarakter 
Aswaja yaitu Islami, 
Profesional, kompetitif dan 
menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
tepat guna bidang 
kebidanan 

c. Menghasilkan tenaga Ahli 
Madya Rekam Medik dan 
Manajemen Infomasi 
Kesehatan (A.Md.RMIK) 
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yang berkarakter Aswaja 
yaitu Islami, Profesional, 
kompetitif dan menguasai 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi tepat guna bidang 
Rekam Medik dan sistem 
informasi kesehatan 

d. Menghasilkan tenaga Ahli 
Madya Farmasi (A.Md.Farm) 
yang berkarakter Aswaja 
yaitu Islami, Profesional, 
kompetitif dan menguasai 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi tepat guna bidang 
kefarmasian 

e. Menghasilkan tenaga 
Sarjana Farmasi (S.Farm) 
dan Profesi Apoteker yang 
berkarakter Aswaja, yaitu 
bernuansa Islami, 
Profesional, kompetitif dan 
menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
tepat guna bidang 
kefarmasian 

f. Menghasilkan tenaga 
Sarjana Farmasi (S.Farm) 
dan Profesi Apoteker yang 
berkarakter Aswaja, yaitu 
bernuansa Islami, 
Profesional, kompetitif dan 
menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
tepat guna bidang 
kefarmasian 

 Menyelenggarakan 
penelitian dan 
pengembangan IPTEK 
yang berazaskan manfaat 
bagi kesehatan. 
 

Melaksanakan penelitian dan 
pengembangan bidang 
keperawatan, kebidanan, rekam 
medik, Sistem Informasi 
Kesehatan serta kefarmasian 
yang berazaskan manfaat 

 Menyelenggarakan 
pengabdian pada 
masyarakat dengan 
pendekatan problem 
solving dan bersifat 
edukatif. 

Melaksanakan pengabdian 
bidang kesehatan kepada 
masyarakat dengan pendekatan 
problem solving dan bersifat 
edukatif. 
 

 Menyelenggarakan 
kegiatan akademik dan 
administrasi sumber 
daya/asset perguruan 
tinggi dengan baik 
berbasis teknologi 
Informasi. 
 

Terwujudnya pengelolaan 
sumberdaya dan asset berbasis 
Aplikasi Sistem Informasi 
Logistik  
a. Tercapainya efisiensi dan 

efektivitas kerja dengan 
produktifitas kinerja secara 
optimal 

b. Tercapainya transparansi 
akuntabilitas kerja 
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Penyelenggaraan semua 
kegiatan akademik 
menggunakan Sistem 
Manajemen Informasi Akademik 
secara keseluruhan 

 Melakukan pengembangan 
fakultas yang berdaya 
saing global. 
 

Bertambahnya jumlah program 
studi sesuai Renstra untuk 
memenuhi kebutuhan Industri 
dan Lapangan Kerja 

 
1.1.2 Sasaran dan strategi pencapaian Unit Pengelola. Sasaran adalah target terukur yang 

direncanakan akan tercapai dalam masa atau tahapan tertentu. 
 

 
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya atmosfir akademik, sehingga menghasilkan 
tenaga kesehatan profesional yang berguna untuk masyarakat dan negara. Sasaran 
pencapaian secara umum antara lain sebagai berikut : 
1. Dosen, dan karyawan, mahasiswa yang relatif bermutu sesuai kompetensi. 
2. Budaya kerja tim pengelola Fakultas Kesehatan yang semakin efisian dan efektif 
3. Manajemen Fakultas Kesehatan yang transparan  dengan menerapkan Standard 

Operational Procedur (SOP) semakin berkembang. 
4. Pemanfaatan sumber daya Fakultas Kesehatan secara terpadu dan semakin optimal. 
5. Keselarasan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 
6. Keterlibatan dan keterkaitan kegiatan dari Tridharma Perguruan Tinggi terus 

berkembang, sehingga dapat meningkatkan mutu produk yang di hasilkan 
7. Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung suasana akademik dan 

proses belajar mengajar 
8. Berkembangnya penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja. 
 
Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah : 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam tugas pokok dan fungsi 
(Tupoksi) 
a. Strategi untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam Tugas 

Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah dengan cara melaksanakan proses belajar 
mengajar, baik teori maupun praktik yang bepedoman pada kurikulum yang 
mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan  Kurikulum 
Perguruan Tinggi (KNPT) berbasis SNPT 2015. Melaksanakan evaluasi secara 
formatif dan sumatif, baik secara teori maupun praktik. 

b. Tahapan pencapaian dilakukan melalui pembelajaran teori dan praktik pada masing-
masing semester, kemudian dilakukan ujian teori dan praktik, baik ujian tengah 
semester maupun ujian akhir semester. 

c. Kemampuan pelaksanaan: dengan mempertimbangkan sumber daya manusia,  
sarana dan prasarana yang dimiliki, kondisi institusi dan lahan praktik, Fakultas 
Kesehatan mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam tugas 
pokok dan fungsi dengan melaksanakan berbagai strategi yang telah ditetapkan. 

2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam melaksanakan pelayanan 
kesehatan 
a. Strategi untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan 

pelayanan kesehatan adalah dengan cara melaksanakan proses tahap 
pembelajaran di tahap akademik dan praktik klinik pada tahap profesi dan vokasi 
yang berpedoman pada Kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI).  Melaksanakan evaluasi terhadap tenaga kesehatan 
pada setiap pertengahan dan akhir kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
alat ukur yang telah ditetapkan melalui aturan akademik. Melakukan pembimbingan 
secara intensif terhadap mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan proses belajar 
mengajar baik teori maupun praktik. 
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b. Tahapan pencapaian dilakukan melalui pembelajaran teori dan praktik pada masing-
masing semester, kemudian dilakukan ujian teori dan praktik, baik ujian tengah 
semester maupun ujian akhir semester. 

c. Kemampuan pelaksanaan: dengan mempertimbangkan sumber daya manusia,  
sarana dan prasarana yang dimiliki, kondisi institusi dan lahan praktik, mampu 
menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam pelayanan kesehatan, 
dengan melaksanakan berbagai strategi yang telah ditetapkan. 

3. Menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki hard skill dan soft skill yang optimal 

a. Strategi untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu memiliki hard skill dan 
soft skill yang oProfesionalimal adalah dengan cara melaksanakan proses 
pembelajaran tahap akademik dan praktik klinik yang berpedoman pada berbasis 
SNPT 2015. Melaksanakan evaluasi terhadap mahasiswa pada setiap akhir 
semester dengan menggunakan alat ukur berupa penilaian formatif dan sumatif 
pada tahap akademik dan melaksakan ujian praktik klinik sesuai dengan buku 
pedoman praktik. Melakukan pembimbingan secara intensif terhadap mahasiswa 
dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik teori maupun praktik. Evaluasi 
terhadap pencapaian target kompetensi dilakukan melalui monitoring perkuliahan, 
ceklist pencapaian kompetensi (skill) yang tercantum dalam aturan akademik. 
Meningkatkan soft skill mahasiswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan 
interpersonal dengan cara mengaplikasikan komunikasi terapeutik dalam hubungan 
antar tenaga kesehatan dan antara tenaga kesehatan dengan klien. 

b. Tahapan pencapaian dilakukan melalui pembelajaran teori dan praktik pada masing-
masing semester, kemudian dilakukan ujian teori dan praktik, baik ujian tengah 
semester maupun ujian akhir semester. 

c. Kemampuan pelaksanaan: dengan mempertimbangkan sumber daya manusia,  
saran dan prasarana yang dimiliki serta kondisi lahan praktik, Universitas Qamarul 
Huda Badaruddin Bagu mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki hard 
skill dan soft skill yang optimal dengan menerapkankan berbagai strategi yang telah 
ditetapkan. 

4. Menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu melakukan penelitian dan pengabdian 
yang optimal 

a. Strategi untuk menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang mampu melakukan 
penelitian dan pengabdian yang optimal adalah dengan cara membiasakan 
mahasiswa menggunakan jurnal-jurnal kesehatan sebagai evidance based dalam 
memahami teori-teori pada masing-masing bidang keilmuan serta dalam 
memberikan pelayanan kesehatan pada saat melakukan praktik vokasi dan profesi. 
Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, baik pada 
praktik komunitas maupun klinik. 

b. Tahapan pencapaian dilakukan melalui pembelajaran teori dan praktik pada masing-
masing semester, kemudian dilakukan ujian teori dan praktik, baik ujian tengah 
semester maupun ujian akhir semester. 

c. Kemampuan pelaksanaan: dengan mempertimbangkan sumber daya manusia,  
sarana dan prasarana yang dimiliki serta kondisi lahan praktik lapangan, Fakultas 
Kesehatan mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu melakukan 
penelitian dan pengabdian yang optimal dengan menerapkankan berbagai strategi 
yang telah ditetapkan. 

 
Rencana Strategis (Renstra) periode 2018-2023 merupakan acuan penting bagi 
pengembangan Fakultas Kesehatan, setelah berusia 7 (tujuh) tahun.  Usia ini dijadikan 
sebagai titik tolak melakukan pengembangan dan pemantapan secara significant dalam 
pengelolaan dan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi untuk merespons perubahan 
lingkungan strategis yang dihadapi demi kemajuan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan 
dalam statuta, bahwa tujuan keberadaan Fakultas Kesehatan adalah untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang beriman. 

 
Fakultas Kesehatan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
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mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 
seni. Fakultas Kesehatan juga mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat serta harus secara nyata memainkan peran dalam memajukan ilmu 
pengetahuan dalam bidang ilmu alamiah, ilmu sosial, ilmu budaya dan kesehatan melalui 
kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang 
dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni untuk kejayaan bangsa. 
 
Strategi pencapaian Fakultas Kesehatan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah di uraikan di atas.  Mutu sumber daya manusia dalam pengelolaan kelembagaan 
dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan penciptaan atmosfir yang kondusif 
dengan penerapan good university governance dalam penyelenggaraan program dan 
administrasi institusi merupakan program strategis global yang menjadi prioritas Universitas 
Qamarul HudaBadaruddin Bagu, penjelasan dan uraian di atas disajikan dalam Tabel di 
bawah ini.  
 

 
Target sasaran, strategi dan tahapan pencapaian Fakultas Kesehatan UNIQHBA BAGU
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Sasaran Strategi Pencapaian Indikator Capaian Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

6. Meningkatk
an 
pemerataan 
dan 
perluasan 
akses 
pendidikan. 

1. Peningktan dan 
Pembukaan Program 
Studi baru 

 

Jumlah Program Studi  14 14 15 16 17 18 

 2. Program Peningkatan 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 

 

- Total mahasiswa 
 

- Persentase 
mahasiswa dari luar 
Lombok Tengah 
 

- Rasio peserta 
seleksi dengan daya 
tampung/lulus 
seleksi   

1380 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

1:3 

1580 
 
 
 

25% 
 
 
 
 

1:3 

1810 
 
 
 

25% 
 
 
 
 

1:3,5 

2060 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

1:3,5 

2330 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

1:3,5 

    2600 
 
 
 

30% 
 
 
 
 

1:3.5 

3. Program Beasiswa dan 
Bantuan Belajar 
Mahasiswa 

 

- Mahasiswa 
penerima beasiswa 
 

- Persentase 
kesiapan pusat 
pelayanan 
kesehatan 
mahasiswa yang 
representative 

 
100 

 
 
 

70 

 
120 

 
 
 

80 

 
150 

 
 
 

90 

 
180 

 
 
 

100 

 
200 

 
 
 

100 

 
200 

 
 
 

100 

7. Meningkatk
an mutu 
dan 
relevansi 
pendidikan, 
penelitian 
dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat  

1. Program pembinaan 
pengelolaan Program 
Studi dan UPT 

 

- Program studi 
terakreditasi 
 

- Laboratorium yang 
terakreditasi 
 

- Program studi 
melaksanakan 
evaluasi diri secara 
berkala 

    6 
 
 
- 
 
 

6 
 
 

 

   7 
 
 

2 
 
 

7 
 

 
 

   8 
 
 

2 
 
 

8 
 
 
 

  9 
 
 

2 
 
 

9 
 
 
 

  9 
 
 

2 
 
 

9 
 
 
 

       9 
 
 
2 
 
 
9 
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- Evektivitas 
penyelesaian studi 
(tahun): 
o S1 
o D-III 

 
- Angka Efisiensi 

Edukasi (AEE) 
 

- Rasio dosen 
 

-  Mahasiswa: 
 

- Persentase lulusan 
dengan waktu 
tunggu mendapat 
pekerjaan pertama 
kurang 6 bulan 

 
4 
 
 
 
 

3 
 
 

25% 
 

1:30 
 

80 

 
4 
 
 
 
 

3 
 

 
25% 

 
1:30 

 
85 

 
4 
 
 
 
 

3 
 
 

25% 
 

1:30 
 

100 

 
4 
 
 
 
 

3 
 
 

30% 
 

1:25 
 

110 

 
4 
 
 
 
 

3 
 
 

30% 
 

1:20 
 

120 

 
4 
 
 
 
 
3 
 
 

35% 
 

1:20 
 

130 

 2. Program Penerapan 
Penjaminan Mutu  

 

- Persentase 
pelaksanaan 
program Sistem 
Jaminan Mutu 
(Quality Assurance) 
di Tingkat Institusi  

- Program studi 
melaksanakan 
sistem jaminan mutu 

- Jumlah program 
studi melakukan 
penusuran kualitas 
lulusan dan 
penyerapan/pember
dayaan lulusan  

- Penerapan standar 
mutu penelitian(%) 

 
100 

 
 
 
 

6 
 
 

6 
 
 
 
 
 

80% 

 
100 

 
 
 
 

7 
 
 

7 
 
 
 
 
 

80% 

 
100 

 
 
 
 

8 
 
 

8 
 
 
 
 
 

85% 
 

 
100 

 
 
 
 

9 
 
 

9 
 
 
 
 
 

85% 

 
100 

 
 
 
 

9 
 
 

9 
 
 
 
 
 

90% 

 
100 

 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
 

95% 
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 3. Program 
Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

 

- Peningkatan 
kualifikasi dosen(%): 
o S2 
o S3 

- Peningkatan 
kualifikasi/kompeten
si tenaga 
kependidikan (%) 

Persentase pelaksanaan 
Askes plus bagi dosen 
dan karyawan senior 
sebagai apresiasi  
terhadap pengabdiannya 

 
 

36 
6 
 

30 
 
 
 
 

30 

 
 
45 
8 
 

40 
 
 
 
 

45 
 

 
 

55 
10 
 

60 
 
 
 
 

50 

 
 

65 
15 
 

80 
 
 
 
 

80 

 
 

65 
20 
 

100 
 
 
 
 

100 

 
 

65 
20 
 

100 
 
 
 
 

100 

 4. Program Peningkatan 
Sarana Dan Prasarana 

 

- Terwujudnya Ruang 
Kuliah, Laboratorium, 
Perpustakaan dan 
Perkantoran sesuai 
dengan Standar Dikti: 
o Rasio 

mahasiswa : 
luas ruang 
belajar 

o Rasio 
mahasiswa : 
luas 
laboratorium 

o Rasio 
mahasiswa : 
luas ruang 
dosen 
 

- Persentase mahasiswa 
baru yang tertampung 
di Asrama 

 
 
 
 
 
 

1:0,9 
m2 

 
 

1:2,5 
m2 

 
 

1:3,5 
m2 

 

 

 
10 
 

 
 
 
 
 
 

1:1,0 
m2 

 
 

1:2,6 
m2 

 
 

1:3,8 
m2 

 

 

 
10 
 

 
 
 
 
 
 

1:1,2 
m2 

 
 

1:2,8 
m2 

 
 

1:4,0 
m2 

 

 

 
15 
 

 
 
 
 
 
 

1:1,6 
m2 

 
 

1:3,0 
m2 

 
 

1:4,2 
m2 

 

 

 
20 
 

 
 
 
 
 
 

1:2,0 
m2 

 
 
1:3,0 
m2 

 
 

1:4,5 
m2 

 

 

 
60 
 

 
 
 
 
 
 

1:2,0 m2 

 
 
 

1:3,0 m2 

 
 
 

1:4,5 m2 

 

 

 
 

60 
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- Persentase 
pengembangan pusat 
belanja (Kopmma) dan 
pelayanan mahasiswa  

 
- Realisasi penataan 

Parkir, Sanitasi dan 
pertamanan kampus 
untuk mewujudkan 
kondisi kampus yang 
Indah, Bersih, Ramah 
dan Tertib. 

-  

 
 

20 
 
 
 
 
 

25 

 
 

35 
 
 
 
 
 

50 

 
 

50 
 
 
 
 
 

60 

 
 

80 
 
 
 
 
 

80 

 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

 
 

100 
 
 
 
 

 
100 

 5. Program Peningkatan 
Kinerja Lembaga 
Penelitian dan 
Lembaga Pengabdian 
pada Masyarakat 

 

- Jumlah penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat yang 
berorientasi IPTEK dan 
pengembangan nilai 
guna sumberdaya 
wilayah setiap 
Prodi/tahun 

- Jumlah publikasi hasil 
penelitian pada jurnal 
per/tahun/Prodi  

- Jumlah publikasi per-
dosen per-tahun 

- Jumlah HAKI dari hasil 
penelitian 

 
3 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 

     4 

 
4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 

4 

 
5 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

5 
 
 

6 

 
6 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

7 
 
 

10 

 
6 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

9 
 
 

10 

 
6 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
9 
 
 

10 

 6. Program Peningkatan 
Kemampuan Spiritual 
dan Keterampilan 
emosional/sosial (Soft 
skill) Mahasiswa 

 

- Persentase mahasiswa 
mendapat skor TOEFL 
>400 pada akhir kuliah  

- Persentase 
meningkatnya jumlah 
mahasiswa mengikuti 

 
 

10 
 
 
 

 
 

25 
 

 
 

 
 

40 
 
 
 

 
 

60 
 
 
 

 
 

60 
 
 
 

 
 

60 
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Unit Kegiatan 
Mahasiswa per tahun 

25 
 

30 40 50 50 50 

8. Menerapkan 
good 
university  
govermance 

1. Program 
Penyempurnaan dan 
Pemantapan 
Manajemen 

 

- Persentase 
ketersediaan 
berbagai peraturan, 
pedoman dan 
panduan 
administrasi 
akademik, umum 
dan keuangan.  

- Persentase 
ketersediaan SOP 
perencanaan, 
pengadaan, 
pemeliharaan, 
pemutakhiran, 
penghapusan dan 
penggunaan fasilitas 
pendukung, 
keuangan, 
pelayanan 
akademis, 
kemahasiswaan dan 
kepegawaian  

- Persentase temuan 
oleh lembaga 
pemeriksa (internal 
dan eksternal 
auditor) 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<20 

 
50 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<20 

 
70 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<10 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<10 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<5 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<5 

 



 

BAN-PT: Borang Fakultas/Sekolah Tinggi, Akreditasi Program Studi Sarjana 2008 6 

 2. Program 
Pengembangan 
Sistem Informasi 

 

- Persentase 
pengelolaan 
administrasi 
akademis, keuangan 
dan asset, 
sumberdaya 
manusia dan 
mahasiswa berbasis 
ICT 

- Persentase 
kesiapan 
perpustakaan untuk 
menyediakan 
pelayanan 
berstandar 
internasional 

 
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 
90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

9. Memperluas 
dan 
meningkatk
an jaringan 
kerjasama 

1. Program 
PengembanganKe
rjasama dengan 
Perguruan lain. 

 

- Jumlah program 
studi yang 
melaksanakan 
twinning program: 
o Jenjang Pasca 

Sarjana 
o Jenjang Profesi 
o Jenjang S1 
o Jenjang D-III 

- Jumlah mahasiswa 
mengikuti program 
pertukaran 
mahasiswa dengan 
PT lain. 

 
 
 
 
- 

 
1 
2 
3 
 
 

5 

 
 
 
 
- 
 

1 
2 
3 
 
 

10 

 
 

 
 

1 
 

2 
2 
3 
 
 

15 

 
 
 
 

1 
 

2 
3 
3 
 
 

20 

 
 
 
 

1 
 

2 
3 
3 
 
 

25 

 
 
 
 
1 
 
2 
3 
3 
 
 

30 
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 2. Program 
Pengembangan 
Kemitraan dengan 
Pemerintah dan 
Dunia Usaha. 

Jumlah kerjasama antara 
Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu dengan 
institusi lain dan dunia 
usaha yang dapat 
mendukung proses belajar 
dan mengajar. 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

10 

 
 

15 

 
 

15 

 3. Program 
Pengembangan 
Usaha  
 

Persentase pendapatan 
dari kegiatan usaha dan 
kerjasama terhadap total 
penerimaan Universitas. 

 
5 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
20 
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1.2 Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi,  serta tingkat pemahaman sivitas akademika 
(dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan unit 
pengelola 

 

 
Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta kegiatan-kegiatan 
penunjang lain, baik oleh STIKes, Program Studi, dosen, Clinical Instructure (CI)maupun 
mahasiswa. Untuk itu,  perlu disosialisasikan agar seluruh unsur sivitas akademika benar-
benar mengetahui dan memahami visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
dalam STATUTA.  

 
Upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan unit pengelola  
Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Kesehatan  dilakukan dengan beberapa 
cara, yaitu :  

a. Pertemuan, baik dalam rapat dosen, dosen klinik dan pimpinan, dengan para 
mahasiswa. 

b. Pemasangan naskah visi, misi, tujuan dan sasaran di beberapa dinding kampus, agar 
setiap mahasiswa, dosen, dosen klinik dan pimpinan, bahkan para tamu dapat 
membaca secara jelas.  

c. Pemasangan di setiap jurnal yang diterbitkan oleh institusi. 

d. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi Fakultas kepada 
seluruh sivitas akademika. Pemahaman yang mendalam ini membuat seluruh sivitas 
akademika menjadikan visi dan misi sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan : 

a. Terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kurikulum berbasis 
kompetensi dan kurikulum institusi yang islami 

b. Dihasilkannya penelitian-penelitian dibidang keperawatan maupun kesehatan yang 
dapat digunakan sebagai evidance based kesehatan islami. 

c. Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat menghasilkan pemahaman 
tentang kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

 
Tingkat pemahaman VMTS dari sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga 
kependidikan  
Untuk meyakini bahwa visi, misi, dan tujuan Fakultas telah diketahui dan dipahami oleh 
dosen, dosen klinik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan lainnya, dilakukan dua kegiatan, 
yaitu :  

a. Untuk mahasiswa, pada tiap akhir semester diminta untuk mengisi lembar evaluasi 
dosen akademik dan dosen klinik. Bersamaan dengan evaluasi dosen akademik dan 
dosen klinik, mahasiswa wajib menjawab lembar yang menanyakan tentang 
pemahamannya atas visi dan misi Universitas. 
Pemahaman mahasiswa untuk tiap lembar evaluasi yang sudah diisi beragam. Untuk 
lembar evaluasi dosen akademik pemahaman mahasiswa mencapai 85%, lembar 
evaluasi dosen klinik pemahaman mahasiswa 90%, capaian pemahaman mahasiswa 
untuk visi dan misi Fakultas Qamarul Huda 85%. 

b. Untuk setiap dosen, pada tiap awal Tahun Ajaran diminta untuk menyerahkan Rencana 
Pembelajaran Semester (RPS) dan panduan praktik untuk masing-masing mata kuliah 
yang diampu sesuai dengan format dari Prodi. Pada Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS), dan panduan praktik tersebut, dosen diminta untuk menulis capaian 
pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang merujuk pada profil Lulusan dan capaian 
pemebelajaran lulusan (CPL) Fakultas Kesehatan Universitas  Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu.Hasilnya adalah : 95 % dosen telah menyiapkan RPS dengan CPMK 
yang jelas sesuai dengan CPL Fakultas Kesehatan Universitas  Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu. 

c. Untuk setiap tenaga kependidikan diberikan kuisioner untuk mengevaluasi pemahaman 
tentang visi, misi, tujuan dan sasaran. 
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Hasilnya adalah : pemahaman tentang visi, misi tujuan dan sasaran untuk tenaga 
kependidikan mencapai 95%.  
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STANDAR 2.  TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN 
PENJAMINAN MUTU 

 
 
2.1  Tata Pamong 

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem 
pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam fakultas/institusi yang 
mengelola program studi dan program lainnya.  Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata 
pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem 
penyelenggaraan program studi dan program lainnya secara kredibel, transparan, 
akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 
Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan 
kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan unit pengelola  
dalam mengelola program studi dan program lainnya.  

 
Uraikan secara ringkas sistem dan pelaksanaan tata pamong di unit pengelola  untuk 
memilih pemimpin dan membangun sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, 
transparan, bertanggung jawab dan adil. 
 

  
Sistem pemilihan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin 
Bagu 
Pemilihan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu 
dilakukan setiap 4 tahun oleh Senat Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu secara 
langsung. Sebelum dilakukan pemilihan, Senat bersama Ketua Yayasan membentuk 
panitia pemilihan. Panitia pemilihan menyusun rencana kerja dan melakukan sosialisasi 
tentang proses pemilihan dan syarat-syarat untuk menjadi Dekan Fakultas Kesehatan 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu yaitu   dosen yang memiliki kualifikasi 
pendidikan minimal magister kesehatan dan sekurang-kurangnya telah 3 tahun dalam 
jabatan akademik lektor. Bakal calon yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat 
ditetapkan sebagai Calon Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu. 
     
Proses pemilihan selanjutnya dilakukan oleh Senat dan ketua terpilih diusulkan ke Ketua 
Yayasan untuk ditetapkan menjadi Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu dengan  Surat Keputusan Ketua Yayasan.  
     
Unsur Pimpinan lain yaitu Wadek Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu dipilih oleh Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu dengan meminta pertimbangan Senat untuk diajukan ke Ketua 
Yayasan untuk ditetapkan. 
     
Membangun sistem dan pelaksanaan tata pamong di unit pengelola yang :   
1. Kredibel 

Untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, upaya yang dilakukan adalah 
dengan menetapkan persyaratan bahwa untuk menjadi Dekan Fakultas Kesehatan 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu harus memiliki kredibilitas yang tinggi 
dalam mewujudkan visi, misi Fakultas Kesehatan yang telah ditetapkan yakni: 
a. Mampu memahami secara utuh dan mendalam tentang visi, misi Fakultas 

Kesehatan yang berlandaskan prinsip-prinsip dan nilai keislaman 
b. Memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan kemampuan manajerial secara 

inovatif dan menyusun rencana strategis serta efektif dalam menggerakan 
organisasi untuk mencapai tujuan menghasilkan Tenaga Kesehatan Profesional 
yang islami  

c. Memiliki kemampuan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi internal maupun 
eksternal dalam menjalankan Tri Dharma PT di Fakultas Kesehatan Universitas 
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Qamarul Huda Badaruddin Bagu. 
2. Transparan 
    Untuk membangun sistem tata pamong yang transparan, upaya mendasarkan yang 

diterapkan dalam mewujudkan visi dan misi adalah manajemen terbuka, yaitu  
a. Keterbukaan informasi antara sivitas akademika maupun tenaga kependidikan  
b. Penyusunan rencana kerja dengan melibatkan semua unsur dosen dan tenaga 

kependidikan yang ada. 
c. Melakukan evaluasi kinerja bersama dan saling memberikan umpan balik secara 

berkala.  
d. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan,  
e. Terbuka terhadap semua kritik dan saran yang membangun, dan  
f. Menyelesaikan konflik secara kekeluargaan  

3. Akuntabel 
Dalam rangka mencapai visi, misi Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu, maka sistem tata pamong yang akuntabel  dibangun melalui sistem 
adminitrasi dan manajemen yang ditetapkan dalam buku dokumen mutu sesuai SNPT. 
Untuk itu dibangun sistem: 
a. Bahwa Dekan menjalankan tugas pokok dan wewenang sesuai Statuta, Kebijakan 

dan Standar mutu yang berlaku.  
b. Monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja berkala oleh dewan pengawas 

yayasan  
c. Pelaporan berkala kepada ketua yayasan dan Kementrian terkait 
d. Audit internal mengenai penyelenggaraan Tri Dharma PT dan kinerja keuangan 

Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. 
4. Adil 

Upaya untuk membangun sistem tata pamong yang adil dilakukan dengan 
merumuskan aturan-aturan yang jelas yang menjamin hak dan kewajiban dosen, 
karyawan dan mahasiswa, yaitu  
a. Memiliki sistem reward dan punishment dan diterapkan secara obyektif 
b. Tidak diskriminatif  
c. Senatiasa bertindak dan mengambil keputusan sesuai SOP dan Standar yang 

berlaku. 
5. Bertanggung Jawab 

Dalam rangka untuk mencapai visi, misi Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul 
Huda Badaruddin Bagu maka sistem tata pamong yang bertanggung jawab 
dirumuskan menjadi “sentralistik adminisrasi, desentralistik akademik (SADA)” 
Sistem yang dibangun adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab 
seluruh karyawan. Untuk mewujudkan sistem tata pamong yang bertanggung jawab, 
ketua menyusun dan menetapkan tugas pokok dan fungsi beserta instrument evaluasi 
penilaian kinerja setiap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ketua akan 
memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
dosen maupun staf non akademik lainnya. Evaluasi dan motitoring dilakukan minimal 2 
kali yaitu pada pertengahan dan akhir semester.  
 

Dokumen 
Budaya dan Sistem Tata Pamong Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu di atas secara detail terdapat dalam Buku Pedoman Tata Pamong 
STIKES berdasarkan SK Ketua Yayasan Nomor 09/Ket-YP2QH/2012 selanjutnya 
menjadi tata pamong Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu berdasarkan SK Ketua 
Yayasan Nomor 007/YPpQH/XI/2017. 
 

 
 
2.2   Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Unit Pengelola  

  Gambarkan struktur organisasi  unit pengelola  serta tugas/fungsi dari tiap unit yang ada. 
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Struktur organisasi unit pengelola  
 

 
 
 
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari tiap unit kerja 
1. Rektor   

Tugas Pokok dan Fungsi: 
Memimpin dan bertanggungjawab atas pengelolaan akademik, non akademk, 
urusan kemahasiswaan dan  urusan kerja sama serta pembinaan SDM, meliputi:   
a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan/Renstra beserta tindak lanjutnya/ 

Rencana Aksinya (plan of action). 
b. Penyusunan dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Rencana Anggaran 

Belanja (RAB) setiap tahun  
c. Penetapan peraturan, panduan dan Kalender Akademik 
d. Pemantauan dan penilaian penyelesaian PDDPT setiap smester  
e. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal dan eksternal.  
f. Pembinaan administrasi umum dan keuangan 
g. Pembinaan Kepegawaian 
h. Pelaporan dan konsultasi kepada Pimpinan Yayasan Ponpes QH 
i. Pemantauan/monitoring, pengendalian, evaluasi dan pembinaan terhadap  

pelaksanaan proses pengajaran 
j. Pembinaan sistem evaluasi  
k. Pengembangan kurikulum 
l. Pengelolaan  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
m. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Kopertis, Dikti dan lain-lain.  
n. Penggalangan kerja sama dengan institusi lain. 
o. Pemantauan, penilaian, pengendalian dan pembinaan bidang kemahasiswaan 

dan alumni 
 

2. Purek I 
Tugas Pokok dan Fungsi: 
Membantu rektor  dalam memimpin pengelolaan pendidikan dan pengajaran, 
registrasi, evaluasi pengajaran, kelulusan dan nilai,  penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, mencakup: 
a. Penyusunan rencana kerja lingkup bidang akademik berbasis IT. 
b. Penyiapan panduan/pedoman dan peraturan  akademik 
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan/ pengajaran dan penentuan dosen 

pengampu setiap smester.  
d. Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 
e. Penjabaran Kalender akademik 
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f. Pengelolaan program evaluasi pengajaran dan penerbitan kartu kemajuan 
studi/transkrip.  

g. Pengkoordinsian pengkajian pengembangan kurikulum 
h. Penyelesaian PDDPT  setiap smester 
i. Pengkoordinasian registrasi/heregistrasi mahasiswa  
j. Pengkoordinasian Pelaksanaan registrasi/heregistrasi.    

 
3. Purek II 

Tugas Pokok dan fungsi : 
Membantu rektor dalam mengelola pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, tata 
usaha, perlengkapan dan kepegawaian, meliputi : 
a. Penyusunan program kerja bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan 

keuangan  
b. Pengkoordinasian penyusunan RAB. 
c. Pemantauan/pengawasan administrasi dan penatausahaan keuangan. 
d. Pengelolaan aset  
e. Pengelolaan SDM 
f. Pengawasan/pembimbingan pengarsipan administarsi umum dan keuangan. 

 
4. Purek III 

Tugas Pokok dan fungsi: 
Membantu rektor  dalam memimpin  pengelolaan pembinaan, bimbingan dan 
pelayanan mahasiswa dan alumni, mencakup: 
a. Menyusun program kerja bidang kemahasiswaan 
b. Pengkoordinsian kegiatan bimbingan dan konsling 
c. Pembinaan minat, potensi dan bakat mahasiswa intra dan ekstra kurikuler 
d. Pembinaan BEM, HIMA 
e. Pembinaan alumni 
f. Pengkoordinasian promosi dan admisi 
g. Penelusuran sumber- sumber pelayanan beasiswa 

 
5. Dekan  

Memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan akademik, non akademik dan 
urusan kerja sama serta pembinaan Sumber Daya Manusia pada fakultas, 
mancakup : 
a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan/Renstra beserta tindak lanjutnya/ 

Rencana Aksinya (plan of action). 
b. Penyusunan dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Rencana Anggaran 

Belanja (RAB) setiap tahun  
c. Penetapan peraturan, panduan dan Kalender Akademik 
d. Pemantauan dan penilaian penyelesaian PDDPT setiap smester  
e. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal dan eksternal.  
f. Pelaporan dan konsultasi kepada Pimpinan Yayasan Ponpes QH 
g. Pemantauan/monitoring, pengendalian, evaluasi dan pembinaan terhadap  

pelaksanaan proses pengajaran 
h. Pembinaan sistem evaluasi  
i. Pengembangan kurikulum 
j. Pengelolaan  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
k. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Kopertis, Dikti dan lain-lain.  
l.  Penggalangan kerja sama dengan institusi lain 

 
6. Wakil Dekan 

Membantu dekan  atas pengelolaan akademik, non akademik dan urusan kerja 
sama serta pembinaan Sumber Daya Manusia pada fakultas,  meliputi:  
a. Penyusunan dan pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Rencana Anggaran 

Belanja (RAB) setiap tahun  
b. Penetapan peraturan, panduan dan Kalender Akademik 
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c. Pemantauan dan penilaian penyelesaian PDDPT setiap smester  
d. Pelaksanaan proses penjaminan mutu internal dan eksternal.  
e. Pelaporan dan konsultasi kepada Pimpinan Yayasan Ponpes QH 
f. Pemantauan/monitoring, pengendalian, evaluasi dan pembinaan terhadap  

pelaksanaan proses pengajaran 
g. Pembinaan sistem evaluasi  
h. Pengembangan kurikulum 
i. Pengelolaan  penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Kopertis, Dikti dan lain-lain.  
     Penggalangan kerja sama dengan institusi lain 

 
7. Ketua Program Studi 

Memimpin dan bertanggung jawab terhadap kegiatan akademik pada lingkup 
program studi yang bersangkutan, meliputi : 
a. Penyusunan rencana kerja Prodi  
b. Pengelolaan kegiatan akademik sesuai panduan/pedoman dan peraturan  

akademik 
c. Pelaksanaan pendidikan/pengajaran dan penentuan dosen pengampu di bawah 

koordinasi Waket Akademik setiap smester.  
d. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 
e. Penjabaran Kalender Akademik UNIQHBA ke dalam kegiatan akademik Prodi  
f. Penyelenggaraan ujian dan evaluasi pengajaran dan penerbitan kartu 

kemajuan studi/transkrip di bawah koordinasi Wakil Dekan. 
g. Pengkajian pengembangan kurikulum yang ada program studi. 
h. Pelaksanaan Heregistrasi mahasiswa di bawah koordinasi BAAK. 
i. Penyampaian laporan kegiatan akademik Prodi kepada dekan melalui wakil 

dekan. 
j. Tugas lain sesuai kebutuhan 

 
8. Sekretaris Program Studi 

Melaksanakan kegiatan administrasi akademik pada lingkup program studi, 
meliputi:  
a. Penyusunan program kerja Prodi. 
b. Pendokumentasian Kartu Rencana Studi (KRS).  
c. Penyelenggaraan pengisian KRS Prodi . 
d. Pelaksanaan hergistrasi mahasiswa yang memenuhi syarat. 
e. Penyiapan data dan statistik mahasiswa Prodi setiap smester. 
f. Penyusunan jadwal kuliah dan kegiatan pengajaran. 
g. Pengelolaan administrasi UTS, UAS,  nilai.  
h. Penyelesaian pelaporan EPSBED setiap smester di bawah koordinasi BAAK.    
i. Penyiapan yudisium akhir dan transkrip nilai. 
j. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebutuhan    

 
9.  Kabag BAUK 

Membantu ketua dalam mengelola pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, tata 
usaha, perlengkapan dan kepegawaian, meliputi: 
a. Penyusunan program kerja bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan 

keuangan  
b. Pengkoordinasian penyusunan RAB. 
c. Pemantauan/pengawasan administrasi dan penatausahaan keuangan. 
d. Pemantauan dan pembimbingan penatausahaan barang 
e. Pengelolaan aset  
f. Pengelolaan SDM 
g. Pengawasan/pembimbingan pengarsipan administarsi umum dan keuangan. 

 
10. Kepala Pusat  Laboratorium 

Melaksanakan pengelolaan dan mengkoordinir kegiatan pembelajaran 
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praktik/praktikum  di laboratorium UNIQHBA, meliputi :  
a. Penatausahaan alat-alat di Laboratorium; 
b. Menginventarisasikan alat-alat di Laboratorium; 
c. Pelayanan Mahasiswa praktikum; 
d. Perencanaan dan pelaporan Kegiatan praktikum. 

 
11.  Kepala Pusat Perpustakaan 

Menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan kepada mahasiswa 
dan civitas akademika, meliputi : 
a. Penatausahaan dan inventarisasi buku ajar, buku teks, jurnal dan bahan 

bacaan lain di perpustakaan. 
b. Menginventarisasikan buku ajar, buku teks, jurnal, dan bahan bacaan lain di 

perpustakaan. 
c. Pelayanan mahasiswa dalam proses peminjaman, dan pengembalian buku 

yang ada pada perpustakaan.  
d. Perencanaan dan pelaporan kegiatan yang ada di perpustakaan.  
 

12. Kepala LPPM 
Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan mengkoordinir kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat, meliputi :   
a. Penyusunan rencana kerja penelitian dan pengabdian masyarakat; 
b. Menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
c. Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah 
d. Mengkoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, 

teknologi  dan atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan; 
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk 

mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah 
melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam 
dan di luar negeri; 

f. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas 

g. Mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengkajian 
dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat-Pusat dibawah 
koordinasinya 

h. Menghimpun para peneliti di Universitas dalam klaster lintas disiplin ilmu; 
i. Melakukan koordinasi dengan Fakultas dan atau prodi guna menjamin relevansi 

antara kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan 
kegiatan pendidikan; 

j. Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan 
k. Pelaksanaan kegiatan penelitian di bawah koordinasi bidang akademik 
l. Pengkoordnasian kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 
m. Pembuatan panduan penelitian dan penyusunan Skripsi dan KTI 
n. Penyusunan panduan pengabdian masyarakat. 
o. Pengidentifikasian materi/topik penelitian 
p. Pendokumentasian hasil-hasil penelitian   
q. pelaksanaan tugas lain sesuai kebutuhan 

 
13.  Sekretaris LPPM 

Membantu ketua dalam melaksanakan tugas kegiatan penelitian dan penelitian, 
meliputi; 
a. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian di bawah koordinasi 

bidang akademik 
b. Membantu Fakultas/Prodi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

agar mendapatkan sasaran yang tepat & berjangka panjang 
c. Pengidentifikasian materi/topik penelitian 
d. Pendokumentasian hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 
e. Pembuatan panduan penelitian dan penyusunan Skripsi dan KTI 
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f. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dan alumni dalam pengembangan 
usaha. 

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebutuhan 
 
14.  Kepala LPMI  

Secara  otonom  atau  mandiri  bertanggung jawab mengendalikan  dan 
meningkatkan mutu  penyelenggaraan  pendidikan di lingkup UNIQHBA  secara  
berencana  dan berkelanjutan melalui tugas pokok dan fungsi, meliputi :  
a. Penetapan kebijakan, manual, standar dan instrumen mutu UNIQHBA  
b. Pelaksanaan kebijakan dan  manual mutu menggunakan instrumen mutu untuk   

memenuhi standar Tri Dharma PT  
c. Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manual mutu dan menilai pencapaian 

standar  
d. Pembuatan, evaluassi terhadap domuken-dokumen mutu di tingkat fakultas dan 

program studi : kurikulum program studi, program dan pembelajaran ( rps), 
manual prosedur operasional.  

e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan standar mutu, 
diantanya pelaksanaan proses pembelajaran dan hasil proses pembelajaran, 
dan mutu soal. 

f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rekam jejak dosen : 
pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat,  melalui kuisioner para mahasiswa, tingkat kehadiran di kampus 
dan dalam perkuliahan.  

g. Melakukan rekomendasi tindakan perbaikan, pengembangan proses 
pembelajaran.  
 

15.  Sekretaris LPMI  
Membantu kepala LPMI dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan 
secara berencana dan berkelanjutan melalui tugas pokok dan fungsi, melalui:  

a. Pendokumentasian kebijakan, manual, standar dan instrumen mutu UNIQHBA  

b. Pendokumentasian pelaksanaan kebijakan dan  manual mutu menggunakan 
instrumen mutu untuk   memenuhi standar Tri Dharma PT  

c. Menyiapkan  evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manual mutu dan menilai 
pencapaian standar  

d. Penginventaris pembuatan, evaluassi terhadap domuken-dokumen mutu di 
tingkat fakultas dan program studi : kurikulum program studi, program dan 
pembelajaran ( rps), manual prosedur operasional.  

e. Pendokumentasian dan intentaris terhadap penerapan standar mutu, diantanya 
pelaksanaan proses pembelajaran dan hasil proses pembelajaran, dan mutu 
soal. 

f. Pendokumentasian dan intentaris terhadap rekam jejak dosen : pelaksanaan 
kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,  melalui 
kuisioner para mahasiswa, tingkat kehadiran di kampus dan dalam perkuliahan.  

 

 
 
2.3   Kepemimpinan 

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam 
program studi dan program lainnya, mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi 
yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. 
Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi 
yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada 
keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif 
bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, 
tujuan, peran dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. 
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Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, 
kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.  Kepemimpinan operasional 
berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional 
program studi.  Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar 
unit dalam organisasi perguruan tinggi.  Kepemimpinan publik berkaitan dengan 
kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 
 
Jelaskan pola kepemimpinan dalam unit pengelola yang mencakup informasi tentang 
kepemimpinan operasional, organisasi dan publik.  
 
 

 
Pola kepemimpinan dalam unit pengelola  

1. Kepemimpinan operasional 
Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampauan menjabarkan visi dan misi 
Fakultas Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu. Penyusunan program kerja Fakultas Kesehatan dalam 1 tahun 
kalender akademik dilakukan secara bersama-sama dengan semua prodi dilingkup 
Fakultas Kesehatan. Rencana kerja yang disusun harus berpedoman pada visi dan misi 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. Rencana kerja yang dibuat oleh Fakultas 
Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu mengacu Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yaitu:  

a. Terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kurikulum berbasis 
kompetensi dan kurikulum Institusi yang islami. 

b. Dihasilkannya penelitian-penelitian dibidang kesehatan yang dapat digunakan 
sebagai evidance based kesehatan islami. 

c. Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat menghasilkan pemahaman 
tentang kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

2. Kepemimpinan organisasi 
a. Fungsi perencanaan  

1) Pimpinan Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu 
menjalankan fungsi perencanaan lingkup fakultas mengacu kepada Statuta 
Universitas dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. 

2) Perencanaan yang dilakukan melibatkan Unsur Yayasan dan Sivitas Akademika. 
3) Penyusunan rencana kerja meliputi RIP, Renstra, dan Rencana Operasional 

(Renop) atau rencana kerja tahunan  tentang akademik maupun non akademik. 
4) Dokumen perencanaan yang dihasilkan 1) RIP jangka panjang (25 Tahun); 2) 

Renstra 5 tahunan; 3) dokumen rencana kerja tahunan;  4) dokumen rencana road 
map penelitian dan pengabdian masyarakat; 5) Buku Kurikulum; 6) dokumen mutu   

b. Fungsi pengorganisasian 
Fungsi pengorganisasian berkaitan dengan penggerakan dan pembagian tugas 
sesuai struktur organisasi di atas untuk mencapai visi-misi, tujuan dan sasaran, 
sehingga semua aspek Tri Dharma PT dapat terselenggara yang ditandai oleh:  
1) Tersedia kalender akademik setiap tahun. 
2) Terlaksananya perkuliahan tepat waktu sesuai kurikulum 
3) Terlaksananya praktikum 
4) Terlaksananya praktik lapangan 
5) Terlaksananya bimbingan akademik 
6) Terlaksananya bimbingan tugas akhir 

c. Fungsi pengarahan dan pengendalian 
Untuk menjalankan fungsi ini antara lain melalui pertemuan antara unsur Pimpinan 
dengan dosen dan staf diselenggarakan secara berkala setiap bulan untuk 
membahas masalah-masalah yang terkait dalam penyelenggaraan Tri Dharma PT. 
Pertemuan juga secara berkala di selenggarakan pada setiap awal dan akhir 
semester akademik untuk mengevaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran. 
Pendapat dan saran sehubungan penyelenggaraan proses  pembelajaran baik dari 
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dosen, pembimbing lahan/klinik maupun mahasiswa telah terdokumentasikan dengan 
baik, sehingga dapat dievaluasi besarnya pengaruh pendapat dan saran tersebut 
terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran. Pengarahan dan pembinaan 
kepada staf dilakukan secara berjenjang mulai dari Dekan Fakultas sampai Ketua 
program studi sebelum pelaksanaan tugas. 

3. Kepemimpinan publik  
Penyelenggaraan kepemimpinan publik oleh Dekan Fakultas dilakukan dalam rangka 
melakukan komunikasi yang efektif kepada semua pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan Fakultas yang akan menghasilkan kesepakatan bersama dengan 
berbagai pihak. Hasil kesepakatan-kesepakatan ini (MoU) akan memberikan kontribusi 
yang besar bagi terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi misalnya dengan pihak 
Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa, Panti Werdha dan lain sebagainya. 
Universitas menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi NTB, 
Dinas Kesehatan Kabupaten Lobar, Loteng, KLU, RSUD Propinsi NTB, RSUD Praya, 
RSJ Mutiara Sukma Mataram, RSUD Patut Patuh Patju dan Laboratorium Kedokteran 
UNRAM 

 

 
 
2.4    Sistem Pengelolaan 

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dan program lainnya 
mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengendalian 
serta operasi internal dan eksternal. 
                                                                                              
Jelaskan sistem pengelolaan unit pengelola  serta ketersediaan Renstra dan Renop. 

 

  
Sistem Pengelolaan Unit Pengelola 
Pengelolaan fungsional fakultas yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, 
controlling dalam kegiatan internal maupun eksternal sebagai berikut: 
1.  Planning (Perencanaan) 

Secara fungsional fakultas melakukan  perencanaan sesuai dengan ruang lingkup, 
wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Statuta yang ditujukan untuk 
mewujudkan visi-misi. 
1. Perencanaan penyelenggaraan pendidikan sesuai SNPT  
     Dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum dengan melibatkan 

semua unsur dosen untuk dapat memenuhi standar capaian pembelajaran (CP). 
2. Perencanaan kegiatan penelitian. 
     Perencanaan penelitian dilakukan secara bersama-sama dengan Unit Penelitian dan 

Pengabdian masyarakat (UPPM) dalam rangka menghasilkan penelitian sesuai 
dengan peta jalan (Road Map) penelitian. 

3. Perencanaan pengabdian masyarakat  
     Perencanaan pengabdian masyarakat dilakukan secara bersama-sama dengan Unit 

Penelitian dan Pengabdian masyarakat (UPT.LITABMAS) dalam rangka 
menghasilkan pengabdian masyarakat sesuai dengan peta jalan (Road Map) 
pengabdian masyarakat berasaskan asas edukatif, manfaat dan problem solving.  

Sistem pengelolaan fungsional  dan operasional Program Studi dalam aspek 
perencanaan dirumuskan dalam buku pedoman Sistem Pengelolaan Fungsional dan 
Operasional Program Studi lingkup Fakultas Kesehatan. 
Dalam perencanaan, secara fungsional fakultas melakukan fungsi perencanaan sesuai 
dengan ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab sebagai Dekan Fakultas. 
Perencanaan dalam ruang lingkup fakultas, diantaranya membuat perencanaan 
anggaran belanja fakultas (RAB), membuat rencana strategi fakultas, dan membuat 
perencanaan pengadaan aset, sarana dan prasarana fakultas berdasarkan persetujuan 
Ketua Yayasan. Perencanaan yang dibuat dibuat dalam renstra 5 tahun, yang kemudian 
di rinci dalam renja setiap tahunnya. Ketentuan ini telah dituangkan dalam Statuta 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. 



 

BAN-PT: Borang Fakultas/Sekolah Tinggi, Akreditasi Program Studi Sarjana 2008 19 

2.  Organizing (Pengorganisasian) 
Dalam hal ini Dekan Fakultas memiliki kewenangan dalam hal pengorganisasian semua 
unit secara proporsional dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran secara efektif. 
Pengelolaan fungsional dan operasional pada asfek organizing ini digunakan 
pendekatan the right man on the right job dan hemat struktur kaya fungsi. Pola 
organizing dalam pengelolaan operasional fakultas dikelompokkan menjadi urusan 
teknis fungsional akademika dan urusan administrasi. Pengorganisasian tersebut 
ditunjang oleh sistem informasi manajemen akademik (SIMAK) dan PDD-PT yang selalu 
di up grade. 

3.  Staffing (Penstafan) 
Staffing dalam konteks pengelolaan fungsional dan operasional fakultas tidak 
menyangkut rekruitmen SDM, melainkan berkaitan dengan pemberdayaan dan distribusi 
staf dalam rangka mempercepat mencapai visi dan misi. Bentuk operasional kegiatan 
staffing yakni penerbitan surat tugas mutasi dan rotasi tempat tugas oleh Dekan 
Fakultas.  
Prinsif yang dianut adalah pengawasan melekat dan rentang kendali yang pendek 
berdasarkan uraian tugas masing-masing staf (tidak ada staf tanpa uraian tugas).   

4.  Leading (Pengarahan) 
Dalam pengelolaan fungsional dan operasional di fakultas, Pimpinan tertinggi adalah 
Rektor Universitas yang dibantu 3 Warek, dan dibawahnya adalah Dekan Fakultas.  
Bentuk operasional kegiatan leading dalam pengelolaan fungsional Fakultas Kesehatan 
sebagai berikut: 
a. Pimpinan harus menjadi role model yaitu memimpin dengan akhlaq terpuji. 
b. Khusus untuk teknis fungsional akademik, kepemimpinan diserahkan kepada ketua 

Program Studi. 
5. Controlling (Pengendalian) 

Dalam pengelolaan fungsional fakultas menempatkan controlling sebagai hal yang 
sangat utama adalah “ saling membina secara terus menerus”.   
Fungsi controlling secara umum pada tingkat lembaga dilakukan oleh Rektor dibantu 
oleh Dekan, Kaprodi dan UPM berbasis evidence base. Pengendalian kegiatan teknis 
fungsional akademik oleh Warek dan Dekan. Alat kontrol yang digunakan adalah 
standar dan insrumen mutu. Kontrol atau pengendalian ditujukan untuk mencegah agar 
arah organisasi tidak keluar dari visi- misi dan jika  terjadi penyimpangan segera 
diadakan perbaikan.   
Khusus untuk pengendalian bidang keuangan dilakukan oleh Rektor secara bersama-
sama dengan dewan pengawas yayasan melalui pelaporan keuangan yang dilakukan 
secara rutin setiap tahun.    
  
Pengendalian Proses Oprsional baik tingkat Rektorat, Fakultas dan Prodi dibuat dalam 
bentuk Renstra untuk Rektorat dan Fakultas dan Renop untuk masing –masing Program 
Studi yang ada di Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu yang dugunakan sebagai 
bahan evaluasi kedepan apabila dari renstra dan renop tersebut ada yang belum 
berjalan dan dilaksanakan pada tahun berikutnya. 
 

 
 
 
 
2.5    Sistem Penjaminan Mutu Unit Pengelola  

Jelaskan sistem penjaminan mutu dalam unit pengelola. Jelaskan pula standar mutu 
yang digunakan. 

  

  
Sistem penjaminan mutu dalam unit pengelola  
Sistem penjaminan mutu di Fakultas Kesehatan  dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan 
Mutu Internal (LPMI) UNIQHBA Bagu secara terpusat dan terintegrasi. Pelaksanaan SPMI di 
lingkup UNIQHBA Bagu mengacu pada Buku Pedoman SPMI UNIQHBA Bagu Tahun 2018 
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berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 003/UNIQHBA/YPpQH/III/2018 dan Buku I 
Dokumen Kebiajakan SPMI UNIQHBA Bagu dengan kode dokumen 
KSPMI/UNIQHBA/SPMI-01 
             
Visi LPMI UNIQHBA adalah “Menjadi lembaga yang unggul dalam mewujudkan  budaya 
mutu pada pelaksanaan Tridharma” 
              
Misi LPMI UNIQHBA sebagai berikut: 
1. Merencanakan, mengembangkan, menetapkan dan mengendalikan seluruh 

dokumen/pedoman penjaminan mutu dan manajemen mutu akademik dan non akademik 
secara optimal meliputi buku kebijakan mutu, buku manual mutu (PPEPP), buku standar 
mutu (SN Dikti dan Standar UNIQHBA) dan buku formulir mutu.   

2. Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal secara optimal, 
menyeluruh, dan berkelanjutan pada semua unit kerja di UNIQHBA. 

3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Audit Mutu 
Eksternal (AME) secara berkala dan berkelanjutan pada semua unit kerja di UNIQHBA. 

4. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNIQHBA secara optimal dan 
berkelanjutan melalui Studi Banding, Workshop, Lokakarya dan kerjasama dengan 
Institusi dalam maupun luar negeri dalam bidang pengembangan penjaminan mutu. 

 
Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau 
akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNIQHBA 
Bagu secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 
tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

 
Dengan demikian, UNIQHBA Bagu mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan 
latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian UNIQHBA Bagu, jumlah program 
studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana UNIQHBA Bagu tanpa campur tangan 
pihak lain. 
  
Penjaminan mutu internal UNIQHBA Bagu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang 
disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian 
(pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalam SPMI, 
kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh UNIQHBA Bagu. Pihak 
eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses 
akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BANPT, sedangkan akreditasi program 
studi dilaksanakan oleh LAM. 
 
Lima langkah utama di dalam SPMI tersebut berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. 
Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan 
tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh 
setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. 
 
Standar Mutu 
SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah 
dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada 
Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri 
atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui 
SN Dikti.  
 
Prinsip SPMI UNIQHBA Bagu mengacu pada prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti 
sebagai berikut: 

1. Otonom 
     SPMI UNIQHBA Bagu dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau PT oleh 

UNIQHBA Bagu, baik pada Rektorat, Fakultas maupun program studi. 

2. Terstandar 
     SPMI UNIQHBA Bagu menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar 
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yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan sendiri. 

3. Akurasi 
      SPMI UNIQHBA Bagu menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. 

4. Berencana dan Berkelanjutan 
      SPMI UNIQHBA Bagu diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah 

penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian 
pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus. Sebagaimana 
skema berikut: 

 

 
 

Gambar 2.1 Skema implementasi SPMI 
 

5. Terdokumentasi 
      Seluruh langkah dalam siklus SPMI UNIQHBA Bagu didokumentasikan secara sistematis. 

 
Implementasi Penjaminan Mutu 
Mekanisme implementasi SPMI UNIQHBA Bagu diuraikan sebagai berikut: 
1. Penetapan Kebijakan SPMI 

Beberapa kebijakan mutu yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas Implementasi 
SPMI di UNIQHBA Bagu pada prinsipnya mengacu dalam konsep Bintang IX yang 
dicetuskan dan dicanangkan oleh pembina dan ketua yayasan Pondokpesantren Qamarul 
Huda Bagu adalah sebagai berikut: 
1. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan meningkatkan 

pengembangan dan pembinaan SDM; 
2. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 

pemanfaatan SIMAK dan SIMKEU; 
3. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 

pengembangan perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran dan sarpras; 
4. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 

pelayananan mahasiswa, pembinaan organisasi kemahasiswaan, ekskul dan alumni; 
5. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 

promosi, kerjasama dan SPMB; 
6. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 

pemanfaatan sistem/metode pembelajaran yang efektif dan produktif serta evaluasi 
kelulusan yang objektif sesuai KKNI dan relevan dengan perkembangan regulasi 
perguruan tinggi; 

7. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 
pemanfaatan sistem/metode pembelajaran yang efektif dan produktif serta evaluasi 
kelulusan yang objektif sesuai KKNI dan relevan dengan perkembangan regulasi 
perguruan tinggi; 

8. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 
penataan kelembagaan dan pengembangan program studi; 

9. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 
kinerja peneltian dan pengabdian kepada masyarakat, karya ilmiah dan jurnal online; 

10. UNIQHBA Bagu berkomitmen kuat secara berkelanjutan melakukan Optimalisasi 
penanganan SPMI (Audit Mutu Internal) dan SPME (Akreditasi) 

 
Konsep Bintang IX ini dijadikan sebagai acuan mutlak dalam penentuan arah kebijakan 
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dan pernyataan mutu dalam pengembangan UNIQHBA Bagu menuju UNIQHBA Bagu 
Berbudaya Mutu berikut: 
a. SPMI UNIQHBA Bagu menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada 

civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti + Standar 
UNIQHBA Bagu) yang telah ditetapkan.  Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari 
standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi; 

b. SPMI UNIQHBA Bagu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan 
tinggi (dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan 
dokumen yang lengkap 

c. SPMI UNIQHBA Bagu menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas 
akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu 
memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal.  

d. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan, sebagai model manajemen SPMI 
UNIQHBA Bagu mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu 
berkelanjutan dan terwujud budaya mutu (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 
Tentang SPM Dikti) 

e. Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, UNIQHBA Bagu 
menyelenggarakan Evaluasi pelaksanaan standar (Audit internal) secara sistematis 
dan terencana oleh Tim Auditor internal 

f. Hasil Evaluasi berupa temuan temuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar, 
wajib ditindaklanjuti  

g. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP hendaklah berupa 
kesiapan semua Program Studi dan Lembaga PT untuk mengikuti proses evaluasi 
eksternal (akreditasi) baik oleh BAN- PT, LAM- PT atau lembaga akreditasi asing yang 
kredibel.   

h. Untuk mencapai tujuan dan visi dan tujuan UNIQHBA Bagu, maka dalam 
melaksanakan SPMI UNIQHBA Bagu pada setiap aras, selalu berpedoman pada 
prinsip:   
1. Mengutamakan kebenaran 
2. Berorientasi pada stakeholder internal dan eksternal 
3. Bersifat partisipatif dan kolegial 
4. Keseragaman metode 
5. Inovatif dan Pengembangan personil 
6. Strategi pelaksanaan SPMI UNIQHBA Bagu adalah sebagai berikut: 

a. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, Dosen, 
tenaga kependidikan dan Mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara 
aktif sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan 
SPMI UNIQHBA Bagu. 

b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai 
pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI UNIQHBA 
Bagu. 

c. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat Rektorat, Fakultas, Lembaga dan 
Prodi 

d. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu secara 
berkelanjutan pada tingkat Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Prodi secara 
terintegrasi. 

e. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses 
akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin 
keberlanjutan mutu secara komprehensif. 

f. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian 
pelaksanaan SPMI UNIQHBA Bagu. 

g. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan 
tendik tentang SPMI UNIQHBA Bagu  

h. Mengembangkan sistem IT yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk 
memudahkan pelaksanaan siklus SPMI UNIQHBA Bagu. 

i.   Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI UNIQHBA Bagu kepada 
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para pemangku kepentingan secara periodik. 
 
2. Tahapan implementasi PPEPP 

a. Penetapan Standar 
Secara umum, standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang 
berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau 
kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan 
sesuatu. Dalam konteks SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan 
Tinggi (SN Dikti). Standar Dikti ada yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu 
Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang ditetapkan sendiri oleh 
UNIQHBA Bagu disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh UNIQHBA Bagu (SN 
UNIQHBA Bagu). SN UNIQHBA Bagu berupa standar yang isinya melampaui SN 
dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga 
menjadi kekhasan atau karakteristik UNIQHBA Bagu. 
SN UNIQHBA Bagu yang harus melampaui SN Dikti meliputi: 

1) Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan 

2) Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik. 
Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang Ditetapkan oleh 
UNIQHBA Bagu digambarkan sebagaimana berikut: 

 
 

Gambar 2.2 Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti 
 

SN UNIQHBA Bagu ditentukan dengan mengikuti langkah berikut ini: 
1) Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain: 

a. Peraturan perundangundangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-
Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristekdikti tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi); 

b. Nilai dasar yang dianut perguruan tinggi; 
c. Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program 

studi; 
d. Hasil analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; 
e. Hasil studi pelacakan lulusan (tracer study) dan/atau need assessment 

terhadap pengguna lulusan; 
f.   Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) 

untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah 
mengundang narasumber, antara lain dari Kemristekdikti, kopertis dan/atau 
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perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti; 
g. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan internal dan eksternal UNIQHBA Bagu sebagai wahana untuk 
mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan 
dalam merumuskan SN UNIQHBA Bagu; 

h. Merumuskan SN UNIQHBA Bagu, dengan sedapat mungkin menggunakan 
struktur kalimat lengkap yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience 
(subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree 
(keterangan); 

i.   Melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan 
eksternal untuk mendapatkan saran perbaikan, sekaligus menyosialisasikan 
SN UNIQHBA Bagu tersebut; 

j.   Melakukan perbaikan perumusan SN UNIQHBA Bagu, dengan 
memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur 
bahasa yang digunakan; 

k. Menetapkan pemberlakuan SN UNIQHBA Bagu, sesuai dengan mekanisme 
yang diatur dalam Statuta UNIQHBA Bagu revisi 2018. 

2) Perumusan SN UNIQHBA Bagu, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh: 
a. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh rektor UNIQHBA 

Bagu untuk menyusun dokumen SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat 
struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat structural di UNIQHBA Bagu; 
atau 

b. Lembaga penjaminan mutu (LPMI) UNIQHBA Bagu dapat bertindak sebagai 
koordinator atau fasilitator perumusan SN UNIQHBA Bagu.  

Agar semua pihak dalam UNIQHBA Bagu dapat memahami bagaimana SN UNIQHBA 
Bagu, dirumuskan dan ditetapkan, harus dibuat Manual Penetapan Standar. Manual ini 
dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan 
Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan 
Standar. 
 

b. Pelaksanaan Standar 
Setelah Standar Dikti (baik SN Dikti maupun SN UNIQHBA Bagu), ditetapkan dan 
diberlakukan pada UNIQHBA Bagu, langkah berikutnya adalah pihak-pihak yang menjadi 
subyek atau audience dari standar tersebut mulai dari tingkat rektorat, fakultas, lembaga 
dan program studi harus mulai melaksanakan isi Standar Dikti itu. Hal ini bertujuan untuk 
memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang 
tercantum dalam isi Standar Dikti.  
Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar Dikti menjadi tugas dari setiap pihak yang 
mengelola UNIQHBA Bagu, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, 
dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi 
masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar Dikti atau dokumen SPMI 
secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga Penjaminan Mutu 
Internal (LPMI). Agar semua Standar Dikti dapat dilaksanakan, diperlukan Manual 
Pelaksanaan Standar untuk masing-masing standar yang akan diterapkan. 
 

c. Evaluasi Standar 
Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti adalah tindakan konkrit oleh Lembaga Penjaminan 
Mutu Internal (LPMI) untuk menilai apakah isi berbagai Standar Dikti telah benar 
dilaksanakan, dipenuhi, atau diwujudkan. 
Dengan kata lain, LPMI menilai kesesuaian antara praktik (pelaksanaan) dengan cita-
cita (standar). Tindakan mengevaluasi lazim dikaitkan dengan tindakan memantau 
(monitoring) sehingga kerap disingkat menjadi ‘monev’. Evaluasi adalah penilaian 
terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga 
sebagai summative evaluation. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, 
sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau 
(outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian juga tetapi 
dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai 
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Formative Evaluation. 
 
Baik Summative maupun Formative Evaluation bertujuan untuk (a) memastikan bahwa 
pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan sebagaimana seharusnya; (b) mengantisipasi 
dan/atau mengoreksi kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam praktik yang 
berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar Dikti; dan (c) jika tidak ditemukan 
kesalahan atau kekurangan maka tujuan evaluasi adalah mempertahankan praktik baik 
yang telah berlangsung. Jika tindakan korektif yang dimaksud dalam huruf b terjadi, 
maka hal ini berarti telah masuk ke tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar. 
Termasuk ke dalam summative evaluation adalah kegiatan audit (auditing), yang jika 
dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal, 
dan bila dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (accreditation). 
 
Dalam konteks pelaksanaan Standar Dikti, evaluasi dilakukan pertamatama oleh LPMI 
terhadap program kegiatan Institusi, Fakultas, Lembaga dan Program Studi dalam 
lingkup UNIQHBA Bagu. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal 
dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (Akreditasi Internal) yang lazim dilakukan oleh 
para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan 
Mutu Internal (LPMI) UNIQHBA Bagu. Hasil dari audit internal ini jika buruk maka tentu 
diperlukan langkah atau tindakan perbaikan, jika baik maka praktik baik tersebut dapat 
dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit 
internal ini, UNIQHBA Bagu dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi 
atau SPME. 
 
Obyek yang dievaluasi dapat berupa (a) proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu 
standar; (b) prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar; (c) hasil atau output dari 
pelaksanaan isi standar; dan (d) dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar. 
Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masingmasing Standar Dikti. Oleh 
karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup 
penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNIQHBA Bagu, maka waktu dan frekuensi 
Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti bisa jadi tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi 
pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, 
sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar 
Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran 
atau setahun sekali. 
 
Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, 
dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau 
dokumen pencatatan/perekaman mutu pelaksanaan Standar Dikti, formulir pemantauan, 
dan penjelasan subyek pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, 
bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar 
dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI. 
 

d. Pengendalian Standar 
Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. 
Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa 
yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, 
maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus 
dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat 
terpenuhi. 
Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan 
Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas 
hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, 
peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, 
dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan korektif yang 
diambil, perlu dicatat di dalam formulir tersendiri yang dilengkapi dengan informasi seperti 
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tanggal, pihak yang dijatuhi tindakan korektif, alasan penjatuhan tindakan korektif, pihak 
yang menjatuhkan tindakan korektif, durasi waktu tindakan korektif harus dilakukan, serta 
keterangan tentang apakah tindakan korektif tersebut pada akhirnya telah benar 
dilaksanakan atau tidak. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan salah satu 
bukti bahwa SPMI telah dilaksanakan pada UNIQHBA Bagu.Petunjuk mengenai siapa, 
bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, 
dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti.  
Dalam kaitan dengan petunjuk ini perlu diketahui bahwa Pengendalian Pelaksanaan 
Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal, sebab 
unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang 
dilakukan oleh unit ini menunjukkan perlu tindakan pengendalian, maka informasi itu harus 
disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada Rektor UNIQHBA 
Bagu untuk ditindaklanjuti. 
 

e. Peningkatan Standar 
Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan konkrit UNIQHBA Bagu untuk meningkatkan 
atau meninggikan mutu atas isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut kaizen atau 
continuous quality improvement, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah 
melalui keempat tahap dari siklus SPMI di atas yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi 
dan pengendalian. Peningkatan Standar Dikti harus dilakukan karena terjadi 
perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan 
kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal UNIQHBA Bagu. 
 
Mutu dari isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur Behaviour, Competence, 
Degree, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar Dikti adalah ‘setiap 
semester dosen wajib menyusun RPS matakuliah yang diasuhnya’, kemudian setelah 
standar ini dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi 
setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi 
isi standar itu. Kemudian, mutu dari aspek Competence dalam isi standar itu hendak 
ditingkatkan sehingga menjadi ‘setiap semester dosen wajib menyusun RPS matakuliah 
yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus 
selaras dengan capaian pembelajaran program studi’. Dapat pula yang ditingkatkan 
adalah mutu dari aspek Degree, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun RPS 
setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu ‘paling lambat satu bulan 
sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun RPS 
matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat 
mereka melakukan pendaftaran rencana studi’. 
 
Kaizen atas setiap Standar Dikti dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, 
atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima 
tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-
masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap 
tahun; tetapi kaizen isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap 
semester. Disarankan agar kaizen atas isi Standar Dikti dilakukan bukan oleh 
perseorangan, melainkan secara institusional yaitu melalui Lembaga Penjaminan Mutu 
Internal (LPMI) atas persetujuan Rektor. Jika diperlukan, sebelum melakukan kaizen 
Standar Dikti, UNIQHBA Bagu dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui 
seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan 
membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan 
tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar Dikti baru yang 
menggantikan Standar Dikti sebelumnya. Dengan demikian petunjuk tentang langkah 
Penetapan Standar Dikti seperti diuraikan sebelumnya mulai berlaku kembali. 
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Gambar 2.3 Kaizen Implementasi SPMI 

 
3. Penilaian SPMI UNIQHBA Bagu 

Penilaian pada SPMI UNIQHBA Bagu dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: 

1. Tahap 1: Penilaian desk evaluation terhadap isian dari formulir-formulir 
evaluasi/penilaian 

2. Tahap 2: Penilaian dengan cara visitasi oleh para auditor  

3. Tahap 3: Penghitungan skor/nilai, closed conference , laporan hasil penilaian kepada 
Rektor UNIQHBA Bagu dan Pengumuman hasil penilaian 

 
4. Dokumen Pendukung Implementasi SPMI UNIQHBA Bagu 

Dokumen utama pendukung implementasi SPMI UNIQHBA Bagi adalah dokumen 
wajib yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan siklus PPEPP SPMI UNIQHBA 
Bagu meliputi: 
1. Dokumen kebijakan SPMI UNIQHBA Bagu (Buku I SPMI UNIQHBA Bagu) dengan 

kode dokumen KSPMI/UNIQHBA/SPMI-01 
2. Dokumen manual mutu SPMI UNIQHBA Bagu (Buku II SPMI UNIQHBA Bagu) 

dengan kode dokumen MSPMI/PEND/UNIQHBA/SPMI-02 untuk standar 
pendidikan, MSPMI/PEN/UNIQHBA/SPMI-02 untuk standar penelitian dan 
MSPMI/PKM/UNIQHBA/SPMI-02 untuk standar pengabdian kepada masyarakat 

3. Dokumen standar mutu SPMI UNIQHBA Bagu sesuai SN Dikti (Buku IIIA SPMI 
UNIQHBA Bagu), dengan kode dokumen STD/PEND/UNIQHBA/SPMI-03 untuk 
standar pendidikan, STD/PEN/UNIQHBA/SPMI-03 untuk standar penelitian dan 
STD/PKM/UNIQHBA/SPMI-03 untuk standar pengabdian kepada masyarakat, 
yaitu: 
1) Standar Mutu Pendidikan   

a. Standar mutu kompetensi lulusan/hasil 
b. Standar  mutu isi pembelajaran 
c. Standar mutu proses pembelajaran  
d. Standar mutu penilaian pembelajaran 
e. Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan 
f. Standar mutu sarana dan prasaran pembelajaran  
g. Standar mutu pengelolaan pembelajaran  
h. Standar mutu pembiayaan pembelajaran  

2) Standar Mutu Penelitian  
a. Standar mutu hasil penelitian  
b. Standar  mutu isi penelitian  
c. Standar mutu proses penelitian  
d. Standar mutu penilaian penelitian  
e. Standar mutu peneliti  
f.  Standar mutu sarana dan prasaran penelitian  
g. Standar mutu pengelolaan penelitian  
h. Standar mutu pembiayaan penelitian 

3) Standar Mutu Pengabdian Kepada masyarakat  
a. Standar mutu hasil pengabdian 
b. Standar  mutu isi pengabdian 
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c. Standar mutu proses pengabdian  
d. Standar mutu penilaian pengabdian 
e. Standar mutu pelaksanaan pengabdian 
f.  Standar mutu sarana dan prasaran pengabdian 
g. Standar mutu pengelolaan pengabdian  
h. Standar mutu pembiayaan pengabdian 

4. Dokumen standar mutu SPMI UNIQHBA Bagu melampaui SN Dikti (Buku IIIB 
SPMI UNIQHBA Bagu) dengan kode dokumen STDU/UNIQHBA/SPMI-03 

5. Dokumen Formulir mutu SPMI UNIQHBA Bagu (Buku IV SPMI UNIQHBA 
Bagu) dengan kode dokumen Form/PEND/UNIQHBA/SPMI-04 untuk standar 
pendidikan, Form/PEN/UNIQHBA/SPMI-04 untuk standar penelitian dan 
Form/PKM/UNIQHBA/SPMI-04 untuk standar pengabdian kepada masyarakat. 

6. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pendukung manual dan 
standar mutu SPMI UNIQHBA Bagu (Buku V SPMI UNIQHBA Bagu) 

 
5. Unit Kerja Pelaksana SPMI UNIQHBA Bagu 

Unit kerja pelaksana SPMI UNIQHBA Bagu adalah Lembaga Penjaminan Mutu Internal  
(LPMI) yang dipimpin oleh seorang kepala lembaga dengan dibantu oleh seorang 
sekretaris, seorang staf administrasi, dan 3 (tiga) orang anggota yang masing-masing 
diberikan tugas dan tanggung jawab oleh kepala LPMI UNIQHBA Bagu untuk 
mengkoordinasikan implementasi SPMI, AMI dan SPME di tingkat Fakultas, lembaga dan 
program studi sebagai berikut: seorang Koordinator Audit Mutu Internal (AMI), seorang 
Koordinator Penjaminan Mutu Internal (PMI) dan Koordinator Penjaminan Mutu Eksternal 
(PME) atau akreditasi. 

 
a. Struktur Organisasi Fungsional 

Berikut adalah Struktur organisasi Fungsional LPMI UNIQHBA Bagu  
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Gambar 2.4 Struktur organisasi Fungsional LPMI UNIQHBA Bagu 

 
b. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Fungsional LPMI 

1) Kepala LPMI 
Ketua LPMI dalam menjalankan tugas memiliki tugas pokok dan fungsi: 
1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Dikti 

untuk menyusun dokumen kebijakan, peraturan, standar, manual, dan sasaran 
mutu bidang akademik; 

2. Merumuskan semua Standar Dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam 
penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi, Fakultas 
maupun aras unit pengelola program studi mengacu pada SNPT dan Kerangka 
Kualifikasi Nasioanal Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi; 

3. Melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal 
setelah perumusan Standar Dikti selesai untuk mendapatkan saran sekaligus 
perbaikan redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar Dikti 
tersebut; 

4. Penyiapan proses penetapan dokumen SN Dikti dan SN UNIQHBA Bagu dalam 
bentuk Keputusan Rektor; 

5. Menetapkan pemberlakuan semua Standar Dikti tersebut dengan peraturan 
pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam 
Statuta Perguruan Tinggi;  

6. Menjalankan setiap Standar Dikti yang telah dinyatakan secara tertulis dalam 
SPMI sehingga Standar Dikti tersebut dapat dipenuhi. 

7. Melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran 
(output), dan hasil (outcomes) dari pelaksanaan setiap Standar Dikti; 

8. Mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi 
standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan 
atau kendala tersebut;  

9. Memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan 
pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat 
berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan 
standar;  

10. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)/Akreditasi Internal 
11. Menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar berdasarkan hasil audit, sehingga 

dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak 
atau outcomes dari pelaksanaan standar; 

12. Melaksanakan pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk 
memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. 

13. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu 
akademik dan non akademik kepada manajemen UNIQHBA Bagu. 

2) Sekretaris LPMI 
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1. Sekretaris LPMI bertugas membantu Ketua LPMI dalam mengkoordinasikan, 
merencanakan, mengembangkan, dan mengendalikan sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan dan memfasilitasi proses akreditasi 
program studi dan institusi. 

2. Menyusun dokumen PPEPP SPMI UNIQHBA, yang terdiri dari: 
a. Dokumen kebijakan SPMI; 
b. Dokumen manual SPMI; 
c. Dokumen standar dalam SPMI; 
d. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI; 
e. Serta semua dokumen SOP yang diperlukan untuk melaksanakan standar 

3) Staf Administrasi LPMI 
Staf administrasi memiliki tupoksi membantu sekretaris dalam menjalankan tugas 
administrasi kantor sebagai berikut:  
1. Melakukan persiapan-persiapan teknis kesekretariatan untuk keperluan LPMI 
2. Bertanggungjawab atas semua urusan surat menyurat LPMI 
3. Penyimpanan dokumen-dokumen penting LPMI (hard copy & soft copy)  
4. Bertanggungjawab atas undangan rapat LPMI 
5. Membuat notulensi dan menyediakan daftar hadir dalam setiap rapat LPMI 

4) Koordinator AMI 
Koordinator AMI memiliki tupoksi mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, 
analisa dan pelaporan audit mutu internal (akreditasi internal) terhadap institusi dan 
program studi di lingkup UNIQHBA Bagu bersinergi langsung dengan Unit 
pengendali mutu fakultas (UPMF) dan gugus pengendali mutu program studi 
(GPMP). 

5) Koordinator PMI 
Koordinator PMI memiliki tupoksi mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi, analisa dan pelaporan implementasi sistem penjaminan 
mutu internal (SPMI) terhadap institusi dan program studi di lingkup UNIQHBA Bagu 
bersinergi langsung dengan Unit pengendali mutu fakultas (UPMF) dan gugus 
pengendali mutu program studi (GPMP). 

6) Koordinator PME 
Koordinator PME memiliki tupoksi mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan 
pelaporan proses akreditasi eksternal institusi dan program studi oleh BAN PT atau 
LAM maupun lembaga akreditasi internal lainnya seperti ISO, AUN, dan sebagainya 
di lingkup UNIQHBA Bagu. 
 

7) Unit Pengendali Mutu Fakultas 
Unit pengendali mutu fakultas adalah komponen pelaksana implementasi SPMI 
pada tingkat fakultas yang dalam pelaksanaannya melekat pada pengelola fakultas 
dibawah komando Wakil Dekan Bidang Akademik dan dibawah koordinasi 
Koordinator PMI LPMI UNIQHBA. Sedangkan pelaksanaan AMI dan AME dilakukan 
secara terintegrasi dibawah koordinasi Koordinator AMI dan AME LPMI UNIQHBA. 
Tupoksi UPMF adalah sebagai berikut: 
1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non 

akademik di Fakultas dengan berkoordinasi kepada LPMI UNIQHBA Bagu. 
2. Mengevaluasi hasil laporan mutu program studi bersama LPMI UNIQHBA. 
3. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu  

akademik dan non akademik kepada manajemen fakultas  melalui 
LPMI UNIQHBA. 

8) Gugus Pengendali Mutu Prodi 
Unit pengendali mutu program studi adalah komponen pelaksana implementasi 
SPMI pada tingkat program studi yang dalam pelaksanaannya melekat pada 
pengelola program studi dibawah komando sekretaris program studi dan dibawah 
koordinasi Koordinator PMI LPMI UNIQHBA. Sedangkan pelaksanaan AMI dan 
AME dilakukan secara terintegrasi dibawah koordinasi Koordinator AMI dan AME 
LPMI UNIQHBA. 
Tupoksi GPMP adalah sebagai berikut: 
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1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non 
akademik di program studi dengan berkoordinasi kepada UPMF dan LPMI 
UNIQHBA Bagu. 

2. Mengevaluasi hasil laporan mutu program studi setiap semester. 
9) Unit Pengendali Mutu Lembaga 

Unit pengendali mutu program studi adalah komponen pelaksana implementasi 
SPMI pada tingkat lembaga yang dalam pelaksanaannya melekat pada pengelola 
lembaga  dibawah komando sekretaris lembaga dan dibawah koordinasi 
Koordinator PMI LPMI UNIQHBA. Sedangkan pelaksanaan AMI dan AME dilakukan 
secara terintegrasi dibawah koordinasi Koordinator AMI dan AME LPMI UNIQHBA. 
Tupoksi UPML adalah sebagai berikut: 
1. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non 

akademik di unit lembaga dengan berkoordinasi kepada LPMI UNIQHBA Bagu. 
2. Mengevaluasi hasil laporan mutu program studi setiap semester. 

6. Audit Mutu Internal (AMI) 
LPMI UNIQHBA Bagu sebagai lembaga penjamin mutu internal bersama dewan 
pengawas dan Auditor UNIQHBA Bagu melakukan audit mutu internal (AMI) terhadap 
tiap prodi dan unit kerja yang ada. Audit mutu internal ini dilaksanakan secara periodik 
baik yang terintegrasi secara bersamaan berdasarkan semua standar seperti layaknya 
akreditasi ataupun yang secara terpisah dari masing-masing standar tersebut. Audit mutu 
internal ini menggunakan beberapa instrumen evaluasi/formulir mutu yang sudah 
dilengkapi dengan rubrik penilaian sesuai dengan kondisi terkini Fakultas Kesehatan 
Universitas Qamarul Hudadan target yang akan dicapai. Instrumen tersebut meliputi: 
a. Profil program studi dan unit kerja 
b. Nilai capaian dan target kinerja (sesuai RKT masing-masing program studi dan unit 

kerja) 
c. Rekap dan analisis capaian dan target kinerja (sesuai RKT masing-masing program 

studi dan unit kerja) 
d. Grafik capaian dan target kinerja (sesuai RKT masing-masing program studi dan unit 

kerja) 
Hasil audit didesiminasikan pada rapat kerja sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan 
tiap program studi dan unit kerja. Contoh proses AMI, Tindaklanjut dan pelaporan 
terlampir terpisah dari dokumen borang ini. 

7. Audit Mutu Eksternal (AME) 
Sistem audit eksternal yang telah dilakukan oleh tim akreditasi BAN PT, ruang lingkup 
tugas dan prosedur kerja audit berdasarkan mekanisme BAN PT atau LAMPTKes. Audit 
eksternal Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu masih 
dilakukan hanya melalui LAM PTKes dan Fakultas KIP melalui Sapto BAN PT yang 
sedang berlangsung saat ini sedangkan Fakultas Sainstek saat ini belum melaksanakan 
akreditasi karena semua program studinya merupakan prodi baru. Hasil akreditasi yang 
dicapai Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu adalah sebagai berikut: Prodi S1 
Keperawatan dengan nilai B (2017) oleh LAM PTKes, Program Profesi Ners dengan Nilai 
B (2017) oleh LAM PTKes, Prodi D3 Kebidanan dengan nilai B (2017) oleh LAM PTKes, 
Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) dengan nilai B (2018) oleh LAM 
PTKes dan Prodi D3 Farmasi dengan nilai C (2015) oleh BANPT dikarenakan pada saat 
akreditasi belum meluluskan, akan tetapi saat ini sedang dalam proses pengajuan ulang 
kepada LAM PTKes dalam tahap upload borang 3B. Sedangkan untuk audit eksternal 
pelaksanaan penelitian yang didanai oleh Hibah Kemristekdikti dilakukan oleh tim 
reviewer monev penelitian Kemristekdikti. 
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2.6 Tuliskan hasil akreditasi program studi yang dikelola oleh unit pengelola  
 

No. 
Nama Program 

Studi 
Jenjang 

Pendidikan 

Peringkat 
Akreditasi 
BAN-PT1) 

Tanggal 
Penetapan 
Akreditasi 

Keterangan2)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 D III Rekam Medik Vokasi B 27 -01-2018  

2 D III Kebidanan Vokasi B 25-11-2017  

3 D III Farmasi Vokasi B 28-09-2018  

4 S1 Keperawatan Sarjana B 23-06-2017  

5 Profesi Ners Profesi B 23-06-2017  

6 S1 Farmasi Sarjana Belum 
Terakreditasi 

- - 
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STANDAR 3.  MAHASISWA DAN LULUSAN 
 
 
3.1   Mahasiswa 
 
3.1.1  Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru dan efektivitasnya 

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa unit pengelola (mencakup 
mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, 
equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender). Efektivitas implementasi sistem 
rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang 
bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan 
proporsi yang diterima dan yang registrasi. 

 
Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru yang diterapkan pada 
program studi yang dikelola unit pengelola, serta efektivitasnya. 

 

  
Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru 
Rekruitmen mahasiswa baru di Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin 
Bagu  setiap tahun akademik dilakukan oleh Panitia Sipenmaru yang dibentuk dengan surat 
keputusan Rektor Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. Penyelenggaraan 
Sipenmaru dilakukan berpedoman pada Buku Panduan Sipenmaru yang diterbitkan setiap 
tahun akademik menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.  
 
Rekruitmen mahasiswa baru dilakukan oleh institusi dengan melibatkan pengelola Program 
Studi. Sebelum dilakukan rekruitment terlebih dahulu dilakukan berbagai pertemuan yang 
melibatkan pengelola institusi dengan pengelola program studi. 
 
Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui 3 mekanisme rekruitmen yaitu : 
4.  Jalur reguler  

Jalur reguler ditempuh melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui pendaftaran 
secara langsung mengunjungi kampus induk maupun online ke website Universitas 
Qamarul Huda Badaruddin Bagu  

1. Jalur prestasi 
Jalur prestasi ditempuh dengan seleksi hasil raport dari kelas X-XII 

2. Jalur kemitraan 
Jalur kemitraan ditempuh melalui instansi-instansi terkait misalnya pemerintah daerah 
Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa Barat. 
 

Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru  
Secara umum persyaratan calon Mahasiswa Baru sebagai berikut: 
1. Program D3 dan SI 

 Lulusan SMA/SMK/sederajat 

 Lulusan D1 Kebidanan (untuk program alih jenjang D3 kebidanan) 

 Lulusan D3 Keperawatan (untuk program alih jenjang SI Keperawatan) 

 Lulusan D3 Farmasi (untuk program alih jenjang S1 Farmasi) 

 Foto Copy Ijazah Terakhir 

 Usia maksimal 25 tahun pada saat pendaftaran (kecuali ijin/tugas belajar) 

 Sehat jasmani dan rohani 

 Lulus tes kemampuan akademik dan tes kesehatan 
2. Program Profesi Ners 

 Memiliki ijazah sarjana keperawatan (S.Kep) 

 Memiliki IPK minimal ≥ 2.75 
3.  Lulus tes kemampuan akademik 

 



 

BAN-PT: Borang Fakultas/Sekolah Tinggi, Akreditasi Program Studi Sarjana 2008 34 

Setelah dilakukan seleksi administrasi, tahap selanjutnya mengikuti seleksi kemampuan 
akademik. Jika dinyatakan lulus kemampuan akademik dilanjutkan pada tes wawancara 
dan tes kesehatan. Pengumuman hasil seleksi dilakukan setelah panitia penerimaan 
mahasiswa baru melakukan rapat dan yang dinyatakan lulus  berdasarkan urutan nilai 
dilengkapi dengan SK kelulusan mahasiswa baru. 
 
Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru  
Alur penerimaan mahasiswa baru:  
8. Pendaftaran 
9. Tes masuk terdiri dari: test tulis (kemampuan akademik), tes wawancara (motivasi), dan 

tes kesehatan. 
10. Penentuan standar penilaian 
11. Kelulusan 
12. Heregistrasi 
13. Program pengenalan kampus (PPA)  
 
Instrumen penerimaan mahasiswa baru   
Instrumen prosedur penerimaan mahasiswa baru terbagi menjadi dua, yaitu: 
4. Jalur Reguler  

Untuk jalur reguler instrumen penerimaan mahsiswa baru adalah sebagai berikut: 
a. Kepanitian yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor 
b. Dokumen persyaratan pendaftaran 
c. Dokumen soal ujian  
d. Sistem Informasi Pendaftaran Online dan Offline 
e. Sistem informasi Ujian SPMB 
f. Hasil ujian SPMB Universitas Qamarul Huda Baddarudin berbasis komputer dengan 

minimal nilai ≥ 60 (Enam puluh), dan  
g. Data – data dokumen di jenjang sebelumnya 

5. Jalur Prestasi  
Untuk jalur prestasi instrumen penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut: 
c. Kepanitiaan yang dibentuk dan diangkat melalui SK Rektor  
d. Dokumen persyaratan pendaftaran , dan nilai rata-rata raport Kelas X (smt 1 & 2) s/d 

Kelas XII (smt 1) ≥ 8 (delapan) 
 
Sistem Pengambilan Keputusan   
Cara penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan Permenkes RI nomor 
34 tahun 2010 pasal 5 menyatakan bawhwa hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas, 
Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Paket C, atau 
bentuk lain yang sederajat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam 
penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru.  
Dengan mempertimbangkan pasal 2 dan 3 diatas yang menyatakan bahwa pola 
penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip: 
3. Adil dan tiak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, 

umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan 
tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang 
bersangkutan; dan  

4. Transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman dilakukan 
secara terbuka, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya 
tampung setiap program studi. 

 
Selanjutnya dikatakan bahwa Perguruan tinggi dalam penjaringan penerimaan mahasiswa 
baru wajib menerima paloing sedikit 60% mahasiswa baru pada setiap program studi 
melalui pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan 40% jalur mandiri, dan 
penerimaan paling sedikit 60% mahasiswa termasuk mahasiswa baru yang tidak mampu 
secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara 
ekonomi.  
 



 

BAN-PT: Borang Fakultas/Sekolah Tinggi, Akreditasi Program Studi Sarjana 2008 35 

Pengambilan keputusan  :   
3. Jalur Prestasi  

Jalur prestasi marupakan penerimaan mahasiswa baru melalui prestasi akademik dan 
prestasi non-akademik yang di peroleh Siswa di SMA/SMK/MA dan Sederajat. Jalaur 
prestasi hanya dapat diikuti oleh siswa SMA/SMK/MA dan Sederajat yang akan lulius 
pada tahun yang sedang berjalan, yang mempunyai prestasi sebagai berikut: 
a. Memiliki peringkat ke -1 sampai dengan 10 di kelasnya selama 2 semester dengan 

mendapat rekomendasi dari kepala sekola. 
b.  Rata-rata nilai rapor kelas XI-XII lebih besar atau sama dengan 75. 
c. Juara I, II, atau III pada lomba/kejuaraan akademik, minimal tingkat 

kabupaten/kota/kecamatan/desa yang diakui oleh Dinas Pendidikan setempat, pada 
waktu menjadi sisqa SMA/SMK/MA dan Sederajatbaik perorangan maupun beregu. 

d. Juara I, II, atau III prestasi olahraga atau seni, minimal tingkat 
kabupaten/kota/kecamatan/desa, yang diakui Dinas terkait, pada waktu menjadi 
siswa SMA/SMK/MA dan Sederajat baik peroarangan maupun beregu. 

e. Calon mahsiswa yang memenuhi salah satu kriteria di atas diterima secara langsung 
tanpa tes.  

4. Jalur Beasiswa Bidikmisi 
Bagi calon mahasiswa berprestasi yang hendak menempuh jalur beasiswa bidikmisi 
diharapkan untuk mendaftarkan diri secara online melalui operator sekolah masing-
masing. 

6. Jalur Tes  
Computer Based Test (CBT) online menggunakan google from atau Paper Based Test 
(CBT) secara offline yang dilaksanakan melalui tes kemampuan akademik dan tes 
wawancara sesuai dengan jadwal. Tes wawancara dilaksanakan untuk menjaring calon 
mahasiswa yang mempunyai potensi akademik yang baik. Sedangkan Computer Based 
Test (CBT) diikiuti oleh seluruh calon mahasiswa dan dilaksanakan pada hari dan 
tanggal yang telah ditentukan oleh panitia penerimaan mahasisawa baru.  
mata pelajaran yang diujikan adalah sebgai berikut: 
 

No Fakultas Materi Tes Jumlah 

1 Fakultas Kesehatan  5. Matematika 
6. Bahasa Indonesia  
7. Bahasa Inggris 
8. IPA (Biologi, Fisika, Kimia)  

20 
20 
20 
40 

 

 
3.1.2   Tuliskan data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing 

program studi S1 pada TS (tahun akademik penuh yang terakhir) atau SUT (semester 
utuh terakhir) di unit pengelola  sesuai dengan mengikuti format tabel berikut:  

 

No. Hal 

Jumlah Mahasiswa UP pada :   

Total 
Mahasiswa 

pada UP 

PS DIII 
Kebida

nan  
 

Ps DIII 
Rekam 
Medik  

PS DIII 
Farmas

i 

PS1 
Kepera
watan  

PS1 
Farmasi 

PS 
Profesi 

Ners 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)   (8) 

1 Program 
reguler 

1.  Mhs. baru bukan 
transfer 

18 45 36 21 70 20 A1 =210 

2.  Mhs. baru  transfer  - - - - - - A2 = 0 

3. Total mhs regular 
(student body) 

18 45 36 21 70 20  

2 Program 
non-reguler 

1.  Mhs. baru bukan 
transfer 

- 148 48 - - - B1 = 156 

2.  Mhs. baru  transfer  - - - - - - B2 = 0 

3. Total mhs non-
reguler (student 
body) 

- 148 48 - - - - 

Catatan:  
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(1) Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik 
kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).  

(2) Mahasiswa program nonreguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu. 
(3) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi  dengan mentransfer mata kuliah yang 

telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT. 
(4) TS adalah tahun akademik terakhir untuk program D-3, sarjana, profesi, S-2 dan S-3  
(5) Untuk program studi apoteker, data yang diisikan adalah jumlah mahasiswa baik yang berasal pada internal 

maupun eksternal pada SUT-1 dan SUT.   

 

3.1.3 Uraikan alasan/pertimbangan unit pengelola dalam menerima mahasiswa transfer.  
Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan  transfer.  

 

 
Fakultas Kesehatan tidak melakukan penerimaan mahasiswa transfer. 
 

 
 
3.2  Lulusan  
 
3.2.1 Tuliskan jumlah lulusan dari mahasiswa reguler bukan transfer dan jumlah lulusan 

yang tepat waktu selama tiga tahun terakhir pada tiap program studi  yang dikelola oleh 
unit pengelola  dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. Nama Program Studi 

Masa Studi 
Menurut 

Kurikulum 
PS 

Jumlah 
Lulusan 

Mahasiswa 
Reguler Bukan 

Transfer  

Jumlah Lulusan Tepat Waktu 
Mahasiswa Reguler Bukan 

Transfer1) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 PS D III Kebidanan 3 111 111 

2 PS D III Rekam Medik 3 49 49 

3 PS D III Farmasi 3 62 56 

4 PS S1 Keperawatan 4 115 110 

5 PS S1 Farmasi 4 - - 

6 PS Profesi Ners 1 38 38 

Total A =375 B =364 

Catatan: 1)  Penentuan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang ditetapkan sesuai kurikulum   
                   yang berlaku. 
 
3.2.2    Uraikan pandangan unit pengelola  tentang rara-rata masa studi lulusan, yang 

mencakup upaya pengembangan dan peningkatan mutu lulusan: jenis program yang 
dilakukan dan efektivitas pelaksanaannya. Uraikan pula kendala-kendala yang 
dihadapi 

 

 
Berdasarkan lulusan tiga tahun sebelumnya rata – rata masa studi tiap – tiap program studi 
telah sesuai dengan jenjang pendidikanya yaitu vokasi dengan 3 tahun masa studi, 
Program Sarjana dengan 4 tahun serta Program Profesi dengan satu tahun masa studi 
berdasarkan data penentuan tapat waktu lulusan dari lulusan sebelumnya sudah baik. 
 
1. Upaya Pengembangan dan peningkatan mutu lulusan 

a. Dengan Mengembangkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana 
Penunjang Pendidikan Baik Dari Segi Fasilitas Buku, Ruangan, Dan Tenaga 
Kependidikan 

b. Upaya Peningkatan Mutu 
1) Dengan pengembangan sdm baik tenaga pendidik maupun tenaga 

kependidikan sehingga meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi.  

2) Dengan menciptakan sistem yang menjamin terciptanya suasana akademik, 
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mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang optimal  
3) Mambentuk Tim/Unit Penjamin Mutu Internal. 
4) Mengadakan Studi Banding Ke STIKes Bali Pada Bulan Oktober Tahun 2013. 
5) Meningkatkan Kemampuan Dan Pengetahuan Bagi Para Pembmbng Lahan 

Dari Berbagai Instansi Terkait Lokasi PKL Mahasiswa Program Studi Profesi 
Ners Dengan Menyelenggarakan Work Shop Penjaminan Mutu Internal Dengan 
Instruktur Dari AIPNI Pusat Dan UNAIR Tahun 2014. 

6) Melaksanakan Tryout Uji Kompetensi Di STIKES Bali Pada Tahun 2014. 
7) Melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Ners Di Universitas Mataram Tahun 

2015. 
8) Melaksanakan Tryout Dan Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi Kebidanan di 

Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2013. 
9) Melaksanakan Tryout Dan Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi Kebidanan di 

STIKES Yarsi Mataram Tahun 2014. 
10) Melaksanakan Tryout Uji Kompetensi Mahasiswa Prodi Rekam Mdeik di 

Politeknik Kementerian Kesehatan Mataram Tahun 2013 dan 2015. 
11) Melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa Ners Di Universitas Mataram Tahun 

2015. 
12) Mengikuti Workshop Semi Loka Kurikulum Ners Yang Diselenggarakan Oleh 

AIPNI Pusat Pada Bulan April Tahun 2014 Dan Di Denpasar Pada Tahun 2015. 
13) Mengikuti Workshop Kurikulum Kebidanan Yang Diselenggarakan Oleh 

AIPKIND Di Bandung Pada Tahun 2012. 
14) Mengikuti Workshop Kurikulum Rekam Medik Yang Diselenggarakan Oleh 

APTIRMIK Di Yogyakarta Pada Tahun 2012. 
15) Mengikuti Workshop Kurikulum Farmasi Yang Diselenggarakan Oleh Di 

Denpasar Pada Tahun 2012. 
16) Mengikuti pelatihan pengawas uji kompetensi yang diselengarakan oleh Dinas 

Kesehatan Propinsi NTB di Hotel Srikandi pada tahun 2013. 
17) Sebagai Narasumber pada Seminar Nasional Peningakatan Kualitas 

Pendidikan Bidan Indonesia di Yogyakarta pada tahun 2013. 
18) Sebagai Narasumber pada Seminar Nasional yang diadakan oleh PC IAI 

Lombok Tengah yang Bertempat pada Aerotel Praya  Tahun 2018 
 

2. Efektivitas/dampak dari upaya peningkatan mutu lulusan 
Beberapa indikator efektivitas upaya peningkatan mutu lulusan secara garis besar 
sebagai berikut: 
a. Adanya peningkatan IPK Lulusan setiap Prodi per tahun dengan predikat terpuji 

(meningkat rata-rata 0,5%), sangat memuaskan (meningkat rata-rata 1 %) 
b. AEE untuk D3 setiap angkatan meningkat menjadi rata-rata 3 (tiga) tahun pada 2 

tahun terakhir. Untuk S1 menjadi rata-rata 4 tahun pada 2 tahun terakhir setiap 
angkatan 

c. Lulus seleksi nasional CPNS      
d. Lulus seleksi pada beberapa RS Swasta 
e. Pada 2 tahun terakhir tercatat beberapa lulusan dipercayai menduduki jabatan 

struktural baik di RS maupun Dinas Kesehatan. 
 
3. Kendala – kendala yang dihadapi  

Fakultas kesehatan berupaya semaksimal mungkin membantu mahasiswa dalam 
meningkatkan IPK dengan peningkatan proses pembelajaran yang memenuhi standard 
an dalam halnya dari kebebasan mimbar akademik terkait dengan hal oprasional 
pelaksanaan 

 
3.2.3 Alumni 
 

 Adakah ikatan alumni? Ada 
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 Jelaskan apakah lulusan berpartisipasi dalam mendukung pengembangan 
akademik/profesi dan non-akademik program studi, seperti sumbangan pemikiran 
dana, fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan, pengembangan jejaring dan penyediaan 
fasilitas. Jika memiliki, jelaskan aktivitas dan hasil kegiatan dari alumni/himpunan 
alumni untuk kemajuan unit pengelola . 

 

 
Ikatan alumni sudah ada di setiap masing – masing Program studi seperti alumni DIII 
kebidanan UNIQHBA,alumni DIII Farmasi,alumni DIII Rekam Medik yang dibuat 
menggunakan whatsap grup ikatan alumni dan salah satu upaya dalam peningkatan alumni 
yaitu untuk terlaksanya Tri Dharma Pendidikan salah satunya yaitu Pengabdian Masyarakat 
diamana banyak melibatkan alumni dalam kegiatan – kegiatan bakti social, maupun 
penggunaan lulusan khususnya Fakultas Kesehatan. 
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STANDAR 4.  SUMBER DAYA MANUSIA 
 
 
4.1    Dosen Tetap 
 
Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan 
sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan 
dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. 
Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai 
penugasan kerja 40 jam/minggu. 
 
Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu: 
1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS 
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS 

 
4.1.1 Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing 

program studi dan program lainnya di lingkungan unit pengelola, berdasarkan jabatan 
fungsional dan pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut.  

 

No. Hal 

Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas  
pada UP1)  

 

Total di  
UP2) 

PS S1 
Keperawatan 
dan Profesi 

Ners 

PS D3 
Kebidanan 

PS 
Rekam 
Medis 
dan 

SIMKES 

PS D3 
Farmasi 

 
PS  S1 

Farmasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

A Jabatan Fungsional :       

1 Asisten Ahli 15 6 5 5 4 37 

2 Lektor - 2 3 - 1 6 

3 Lektor Kepala 1 - - - - 1 

4 Guru Besar/Profesor - - - - - - 

 TOTAL 16 8 8 5 5 44 

B Pendidikan Tertinggi :       

1 S1 - - - - - 0 

2 S2/Profesi/Sp-1 15 7 6 6 7 41 

3 S3/Sp-2 2 - 1 - - 3 

 TOTAL 17 7 7 6 7 44 

Catatan:    
1)  Isian pada kolom (3), (4), (5) dan (6) ada kemungkinan satu dosen tetap terdaftar  pada lebih dari satu program 

studi.  
2)  Isian pada kolom (7) setiap dosen tetap hanya dihitung satu kali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.2   Tuliskan banyaknya dosen tetap yang berhenti, yang direkrut dan yang mengikuti tugas 

belajar pada bidang keahliannya yang sesuai dengan program studi pada unit 
pengelola  dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.  
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No. Hal 

PS S1 
Keperawatan 
dan Profesi 

Ners 

PS D3 
Kebidanan 

PS 
Rekam 
Medis 
dan 

SIMKES 

PS D3 
Farmasi 

PS S1 
Farmasi 

Total  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Banyaknya dosen 
pensiun/berhenti 

3 - - - - 3 

2 Banyaknya perekrutan 
dosen baru  

- - - 3 - 3 

3 Banyaknya dosen tugas 
belajar S2/Sp-1 

- - - - - - 

4 Banyaknya dosen izin 
belajar S3/Sp-2 

1 - - - 1 1 

 
4.1.3  Uraikan pandangan unit pengelola  tentang data pada butir 4.1.1 dan 4.1.2, yang 

mencakup aspek kecukupan, kualifikasi dan pengembangan karir. Jelaskan kendala 
yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap. 

 

 
Untuk saat ini dari fakultas kesehatan masin –masing program studi sudah memenuhi 
sesuai kualifikasi dosen. Untuk pengembangan karir atau studi lanjut masih terbatas 
dikarenakan, masih kurang optimal dalam melakukan rekrutmen dosen terkait dengan 
pertimbangan beban biaya operasional pengelola. 
  
1) Memenuhi kecukupan tenaga dosen dalam 5 tahun kedepan  

 Melakukan perencanaan rekruitmen tenaga dosen baru sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan     yang dibutuhkan berdasarkan analisa kebutuhan. 

 Melakukan rekruitmen tenaga dosen baru sesuai dengan perencanaan dan usulan 
kebutuhan masing-masing Prodi  

2) Memenuhi kualifikasi dan pengembangan tenaga dosen dalam 5 tahun kedepan  

 Melakukan analisa kebutuhan kualifikasi dosen dalam 5 tahun kedepan 

 Mengembangkan kemampuan dan kompetensi dosen sesuai kualifikasi yang di  
butuhkan  melalui program pendidikan berkelanjutan bagi dosen dengan bidang yang 
linier  

 Mengembangkan kemampuan dan kompetensi dosen sesuai kualifikasi yang di 
butuhkan dengan mengikutsertakan dosen dalam berbagai pelatihan work shop 
maupun seminar-seminar.  

3) Kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap  
     Masih belum optimalnya program pengembangan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga 

dosen dikarenakan keterbatasan SDM yang ada sehingga kesulitan dalam pengaturan 
ketenagaan dalam memenuhi beban kerja dosen.  

 

 
 
 
 
 
 
4.2  Tenaga kependidikan 

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di unit pengelola dengan mengikuti format 
tabel berikut:  

 

No. 
Jenis Tenaga 
Kependidikan 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan  
Pendidikan Tertinggi Unit Kerja 

S-3 S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 D-1 SMA/SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
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1 Pustakawan1) - - - - 2 - -  
Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

2 Laboran 
farmasi 

- - - - 2 - - - Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

3 Laboran 
bahasa 

- - 1 - - - - - Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

4 Laboran 
perawat 

- - 1 - - - - -- Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

5 Laboran 
rekam mmedik 

- - - - 1 - - - Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

6 Laboran bidan - - - - 1 - - - Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

7 Analis - - - - - - - - Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

8 Teknisi/ 
Operator  

- - 2 - - - - - Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

9 Administrasi - - 9 - 3 - - 1 Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

10 Lainnya : … - - - - - - - - Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu 

Total - - 13 - 8 - - 1 - 
Catatan: 1) Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 

 
Uraikan pandangan unit pengelola  tentang data di atas yang mencakup aspek 
kecukupan dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga 
kependidikan. 
 

  
Pandangan unit pengelola mencakup aspek kecukupan dan kualifikasi.  
Harus diakui bahwa untuk beberapa jenis tenaga kependidikan ini masih perlu untuk 
ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Seiring dengan bertambah pesatnya 
kemajuan di Universitas ini serta animo masyarakat yang semakin hari semakin besar akan 
menyebabkan beban pengelolaan akan semakin berat sehingga menuntut jumlah dan jenis 
tenaga kependidikan yang semakin banyak.  
 
Dari aspek kecukupan secara umum jumlah tenaga non dosen telah cukup, akan tetapi dari 
aspek kualifikasi belum sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kualifikasi pustakawan, 
laboratorium komputer, teknisi komputer, teknik sipil belum tercukupi. Upaya yang 
dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui pelatihan, magang 
di Badan Perpustakaan Daerah, pendampingan oleh ahli computer 
 
Upaya untuk meningkatkan aspek kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan 
Upaya untuk meningkatkan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan di fakultas  
Kesehatan harus memiliki kualifikasi akademik minimal Magister yang sesuai dengan 
program studi terkait. Dosen-dosen Fakultas, baik dari Program S1 Keperawatan, S1 
Farmasi,  DII Farmasi, DII Kebidanan, dan  DIII rekam medik sudah sangat mencukupi. Hal 
ini dapat dilihat dari rasio perbandingan antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa 
(1:11). Sehingga, kecukupan jumlah dosen ini menjadi nilai positif bagi Fakultas Kesehatan 
Kesehatan Universitas Qamarul Huda Baddarudin Bagu. Untuk meningkatkan layanan 
dalam hal pengajar/pembimbing/penguji setiap Program Studi mempunyai dosen tidak 
tetap sesuai dengan kebutuhan dan kepakaran dalam bidang yang relevan. 

 
Kendala yang dihadapi 
Kendala yang dihadapi dalam pengembangan tenaga penunjang seperti pustakawan, 
laboran, teknisi komputer disebabkan karena belum adanya lamaran yang masuk pada 
prodi/institusi (Universits Qamarul Huda Badaruddin) terutama yang berpendidikan sarjana 
pustakawan. 
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STANDAR 5.  KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK 
 
 
5.1    Kurikulum 

Jelaskan peran unit pengelola dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk 
program studi dan program studi lainnya yang dikelola. 

 

 
Peran unit pengelola dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum  
Dalam proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya aspek pelaksanaan 
bidang pendidikan, kurikulum yang baik merupakan keyword keberhasilan sebuah 
perguruan tinggi. Sebagai bagian inti penyelenggaraan pendidikan, maka Fakultas 
Kesehatan UNIQHBA Bagu secara terus-menerus mengarahkan semua program studi 
dilingkup Fakultas untuk melakukan  pengkajian dan pengembangan terhadap kurikulum 
masing-masing program studi, khususnya Program Studi S1 Farmasi agar proses 
akademik berjalan dengan sehat, benar dan sesuai tujuan yang diharapkan dengan 
senantiasa menyesuaikan perkembangan IPTEK dan dunia kerja lulusan sehingga 
lulusan S1 Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu memiliki kemampuan 
memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan profesional. 

 
Pengembangan kurikulum di Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu menjadi prioritas 
utama yang selalu mendapat perhatian dari pengelola Fakultas Kesehatan UNIQHBA 
Bagu. Dalam pengembangan kurikulum Program Studi S1 Farmasi, Pihak 
Institusi/Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu mendukung secara penuh dan mengambil 
peranan sebagai berikut: 

1) Memfasilitasi penyelenggaraan workshop pengembangan kurikulum Program 
Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu berbasis Kurikulum 
Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2016 pada semester ganjil tahun akademik 
2016/2017 bagi program studi S1 Farmasi dalam bentuk penyediaan dana kegiatan 
dan fasilitas fisik untuk kegiatan tersebut. Kegiatan workshop pengembangan 
kurikulum tersebut telah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pembentukan Tim Perumus dan Penyusun Kurikulum KBK 2016 S1 Farmasi 

Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2016 pada tanggal 21 Februari 
2016 

b. Semiloka Pengembangan Kurikulum KBK 2016 S1 Farmasi Fakultas 
Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2016 di Puri Yoga pada tanggal 27 – 28 
Maret 2016, dengan menghadirkan Nara Sumber dari berbagai stakeholders 
sehingga diperoleh berbagai masukan dalam pengembangan dan revisi 
kurikulum; 

c.    Rapat kerja Tim Perumus dan Penyusun Kurikulum KBK 2016 S1Farmasi 
Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2016 di Bagu pada tanggal 18-19 
Mei  2016; 

d. Sosialisasi Kurikulum KBK 2016 S1Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA 
Bagu Tahun 2016 kepada seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program 
Studi S1Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu tanggal 10 juni  dan 20 
Juni 2016 agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. 

e. Penetapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2016 S1Farmasi Fakultas 
Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2016 untuk diterapkan pada Tahun 
Akademik 2016/2017 sesuai Surat Keputusan Ketua No.064/STIKES/2016 
Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi 
(KBK) 2016 S1Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2016 
tanggal 21 Juli 2016. 

f.    Penetapan kurikulum Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu sesuai SK Dekan No. 007/YPpQH/F.Kes/XI/2017 tentang 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Fakultas Kesehatan Universitas 
Qamarul Huda Badaruddin Bagu. 
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2) Memfasilitasi penyelenggaraan workshop pengembangan, revisi dan 
penyesuaian kurikulum Program Studi S1Farmasi Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu berbasis Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2016 
dengan Kurikulum Inti Pendidikan S1Farmasi yang diterbitkan oleh Pusat 
Pendidikan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan RI bulan Desember 
2016 berdasarkan SK Nomor: HK.01.07/III/11676/2016 Tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan S1Farmasi pada Januari 2017 dengan tahapan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. Pembentukan Tim Pengembang dan Revisi Kurikulum S1Farmasi Fakultas 

Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2017 penyesesuaian dengan Kurikulum Inti 
Pendidikan S1Farmasi Kemenkes dan APTFI 

b. Semiloka Pengembangan Kurikulum Inti S1Farmasi Fakultas Kesehatan 
UNIQHBA Bagu Tahun 2017 di Bagu pada tanggal 2 – 7 Januari 2017, dengan 
menghadirkan Nara Sumber dari berbagai stakeholders sehingga diperoleh 
berbagai masukan dalam pengembangan, revisi dan penyesuaian kurikulum 
inti tersebut; 

c.    Rapat kerja Tim Pengembang dan Revisi Kurikulum S1Farmasi Fakultas 
Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2017 penyesesuaian dengan Kurikulum Inti 
Pendidikan S1Farmasi Kemenkes dan APTFI di Bagu pada tanggal 13-14 
Januari 2017; 

d. Sosialisasi Kurikulum Inti S1Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu 
Tahun 2017 hasil penyesesuaian dengan Kurikulum Inti Pendidikan S1Farmasi 
Kemenkes dan APTFI kepada seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program 
Studi S1Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu tanggal 16-17 Januari 
2017, agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik; 

e. Penetapan Kurikulum Inti S1Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu 
Tahun 2017 hasil penyesesuaian dengan Kurikulum Inti Pendidikan S1Farmasi 
Kemenkes dan APTFI untuk segera diterapkan sesuai Surat Keputusan Ketua 
No.011/STIKES/YP2QH/I/2017 tentang Kurikulum Kurikulum Inti S1Farmasi 
Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2017 (hasil penyesesuaian dengan 
Kurikulum Inti Pendidikan S1Farmasi Kemenkes dan APTFI  tanggal 19 Januari 
2017. 

f.    Penetapan kurikulum Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu sesuai SK Dekan No. 007/YPpQH/F.Kes/XI/2017 tentang 
Kurikulum Inti S1Farmasi Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu Tahun 2017 
hasil penyesesuaian dengan Kurikulum Inti Pendidikan S1Farmasi Kemenkes 
dan APTFI 

 

3) Memfasilitasi pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan kurikulum secara 
online menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK) 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, yang telah terintegrasi dalam situs 
resmi websites Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, yaitu: 
http://uniqhba.ac.id,  pada menu “Sistem Informasi Manajemen Akademik”. SIMAK 
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu adalah perangkat Sistem online yang 
sangat membantu, baik dan efisien dalam mengelola proses registrasi mahasiswa, 
pengisian KRS online, absensi online, struktur kurikulum online dan banyak lagi 
lainnya yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, pengelola dan singkatnya 
semua civitas akademika Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. Contoh 
tampilannya sebagai berikut: 

 

http://uniqhba.ac.id/
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Gambar 5.1 Tampilan website Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. 
 

 
 
Gambar 5.2 Tampilan Website Fakultas Kesehatan UNIQHBA Bagu 
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Gambar 5.3  Contoh tampilan menu My Campus SIMAK Universitas Qamarul Huda 

Badaruddin Bagu. 
 

4) Menyediakan bantuan dana untuk mengirim staf Program Studi dan UPM untuk 
mengikuti workshop pengembangan kurikulum yang diselenggarakan oleh semua 
asosiasi penyelenggara program Studi, misalnya APTFI dan Kemenristek Dikti. 

5) Mengupayakan koordinasi dengan Organisasi Profesi terkait seperti PPNI, IBI, 
PAFI dan IAI 

6) Mengkoordinasi dan melibatkan mahasiswa dan alumni, terutama alumni yang 
sudah bekerja untuk ikut serta dalam mempertimbangkan atau memberikan materi 
sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kurikulum. 

7) Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait baik pemerintah daerah 
maupun pusat, serta koordinasi dengan calon user swasta seperti pemilik klinik, 
rumah sakit swasta dll dalam hal menentukan isi muatan lokal dan tambahan dalam 
kurikulum yang dikembangkan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2    Pembelajaran 

Jelaskan peran unit pengelola  dalam memonitor dan mengevaluasi pembelajaran. 
 

 
Peran unit pengelola  dalam memonitor dan mengevaluasi pembelajaran  
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu secara rutin dan terus menerus melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi. 
Peranan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu dalam hal ini adalah sbb : 
1) Monitoring dan Evaluasi pada proses pembelajaran 

a. Memfasilitasi Rapat Kerja yang membahas proses persiapan kegiatan proses belajar 
mengajar, offering mata kuliah, penyusunan jadwal perkuliahan, jadwal praktikum 
laboratorium, praktek kerja lapangan dan penyusunan Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) mata kuliah sesuai dengan Kurikulum Inti S1Farmasi Fakultas 
Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu Tahun 2017 (hasil 
penyesuaian dengan Kurikulum Inti Kemenkes, APTFI dan Kemenristek DIKTI) dan 
bagi Program Studi di Fakutas Kesehatan bersama Dekan, Wadek, Kaprodi, 
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Sekprodi, Staf Prodi dan semua Dosen Program Studi S1Farmasi dan semua 
Program Studi di Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu di 
setiap awal semester berlangsung agar perkuliahan dapat berlangsung sesuai 
dengan range waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik Fakultas 
Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu pada tahun akademik 
bersangkutan. Pada pertemuan ini juga dibahas evaluasi proses pembelajaran pada 
tahun sebelumnya meliputi kelayakan fasilitas pembelajaran dan metode yang 
digunakan serta kerjasama-kerjasama dengan pihak ke tiga dalam hal praktikum. 

b. Memfasilitasi proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) oleh mahasiswa secara 
online via web Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu maupun secara manual 
dengan menyiapkan format/blankonya, mengelola pengarsipan dan proses 
administrasinya dengan baik. 

c. Memfasilitasi proses monitoring pelaksanaan perkuliahan oleh para Dosen dengan 
menyediakan “Lembar Monitoring Perkuliahan” untuk diisi oleh semua dosen pada 
setiap pelaksanaan perkuliahan di kelas. “Lembar Monitoring Perkuliahan” ini terdiri 
dari: (1) satu lembar warna putih untuk program studi, (2) satu lembar warna kuning 
untuk diarsipkan oleh Dosen bersangkutan, dan (3) satu lembar warna merah untuk 
bidang akademik Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. Dan Menyediakan 
format-format monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar di kelas yang 
diperlukan lainnya untuk semua program studi. Format ini harus diisi oleh dosen dan 
ditandatangani juga oleh mahasiswa agar  keabsahan dokumen monitoring tersebut 
dapat dipertanggung jawabkan. 

d. Memberikan Surat Permakluman kepada Ketua Program Studi agar 
menginformasikan semua Dosen untuk mengoptimalkan jumlah pertemuan 
perkuliahan tatap muka (teori) maupun praktikum menjelang pelaksanaan Ujian 
Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai jadwal 
pelaksanaannya dalam kalender akademik. 

e. Memfasilitasi penyelenggarakan rapat evaluasi pembelajaran di tingkat Fakultas 
Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu dengan melibatkan semua 
program studi dan diselenggarakan dua kali dalam satu semester yaitu pada minggu 
ke 5 (menjelang Ujian Tengah Semester) dan minggu ke 13 (Menjelang UAS) 
sekaligus untuk mempersiapkan proses pelaksanaan UTS dan UAS, monitoring dan 
evaluasi tingkat kehadiran Dosen dan Mahasiswa dalam perkuliahan sehingga dapat 
diberikan solusi terbaik agar perkuliahan berjalan optimal. 

f. Memfasilitasi pertemuan monitoring dan evaluasi dengan pihak ke tiga yang memiliki 
kerjasama dengan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, terutama dalam hal 
penyediaan lahan praktek bagi mahasiswa. 

g. Menyediakan kotak saran bagi semua pihak tentang proses pembelajaran di Fakultas 
Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu untuk perbaikan dan 
pengembangan proses pembelajaran pada semester maupun tahun akademik 
berikutnya.  

h. Menyediakan sarana komunikasi melalui website yang memberikan kebebasan untuk 
semua pihak menyampaikan aspirasinya secara langsung, baik secara anonim 
maupun secara resmi menggunakan email. 

i. Membuka akun media social resmi (fb, twitter, lines, WA, bbm dll) yang dapat 
digunakan untuk memonitor perkembangan dan mendengarkan aspirasi civitas 
akademika Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu.  

j. Secara rutin memonitor akun grup yang dibentuk mahasiswa untuk  mengetahui 
keluhan yang tidak disampaikan secara resmi untuk keperluan perbaikan dan 
pengembangan Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu. 

 
2) Monitoring dan Evaluasi pada Dosen dalam kaitannya dengan proses 

pembelajaran 
a. Menyelenggarakan Rapat evaluasi kinerja dosen program studi, baik dosen PNS 

DPK, Dosen Tetap Yayasan maupun Dosen Tidak Tetap. 
b. Menyebarkan kuesioner untuk evaluasi kinerja dosen dan survey kepuasan dosen 

yang dilakukan oleh UPM pada setiap akhir semester baik secara online via web 
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Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu maupun melalui penyebaran angket 
manual untuk keperluan perbaikan dan pengembangan kualitas proses belajar 
mengajar di Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu pada 
tahun akademik berikutnya. 

c. Mengeluarkan surat teguran dan peringatan untuk Dosen yang kinerjanya dinilai 
belum optimal agar meningkatkan kualitas dan kuantitas proses belajar mengajar 
Dosen-Mahasiswa. 

d. Memberikan format isian baik secara online via web Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu, Akun Sosmed resmi maupun secara manual kepada setiap dosen 
pada akhir semester untuk menuliskan saran dan kritik terhadap proses 
pembelajaran di Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu 
untuk perbaikan dan pengembangan kualitas proses belajar mengajar dan pelayanan 
terhadap Dosen dan Mahasiswa pada semester maupun tahun akademik berikutnya.  

 
3) Monitoring dan Evaluasi pada Mahasiswa dalam kaitannya dengan proses 

pembelajaran 
a. Menyelenggarakan Hearing dengan Mahasiswa setiap akhir semester untuk 

mendengar dan menyerap informasi dan aspirasi dari mahasiswa terkait pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran. 

b. Memfasilitasi kegiatan yudisium pada setiap akhir semester dimana pada 
kesempatan itu mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya 
mengenai proses pembelajaran yang sudah dilalui sebagai bahan perbaikan di masa 
mendatang. 

k. Memfasilitasi rapat khusus dengan mahasiwa khususnya penerima beasiswa baik 
dari skema bidik misi, maupun skema skema lainnya untuk membahas 
perkembangan prestasi penerima beasiswa sekaligus untuk mereview kelayakan 
kelangsungan beasiswa bagi mahasiswa yang bersangkutan. 

 

 
5.3    Suasana Akademik 

Jelaskan peran unit pengelola  dalam mendorong  suasana akademik yang kondusif, 
terutama dalam: (1)  kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan  prasarana 
dan sarana, (3) dukungan dana dan (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas. 

 

 
Peran unit pengelola  dalam mendorong  suasana akademik yang kondusif  
Untuk menciptakan atmosfer akademik yang kondusif, Universitas Qamarul Huda 
Badaruddin Bagu melakukan berbagai hal mulai dari menyiapkan dasar hukum legal sampai 
dengan upaya nyata untuk mendorong dan memperkuat suasana akademik yang baik. 
Peran Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu tersebut terbagi dalam kategori : 
penyediaan kebijakan, kegiatan akademik, sarana dan dana sbb: 
1. Kebijakan tentang suasana akademik 

a. Mengeluarkan kebijakan dalam bentuk aturan yang jelas yang tertuang dalam buku 
Peraturan Akademik yang berisi semua hal terkait proses belajar mengajar sesuai 
dengan Kurikulum Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas 
Qamarul Huda Badaruddin Bagu berbasis KBK Tahun 2016, mekanisme 
penyelesaian masalah bila terjadi pelanggaran, dan peraturan etika untuk dosen dan 
mahasiswa yang harus dipedomani demi terciptanya atmosfer akademik yang baik 
yang mendukung terciptanya kualitas pendidikan yang baik di Universitas Qamarul 
Huda Badaruddin Bagu. 

b. Mengeluarkan surat-surat penting yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan akademik 
yang membutuhkan dasar hukum dalam pelaksanaannya seperti surat keputusan 
Dosen Pengampu Mata Kuliah, Dosen pembimbing KTI dan Skripsi, Dosen 
Pembimbing Praktikum dan Praktek Lapangan, surat keterangan aktif kuliah, surat 
keterangan cuti kuliah, dan sebagainya sehingga dapat memberikan kepastian 
hukum serta  adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada 
semua personil Fakultas Kesehatan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu 
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agar memberikan perasaan aman dan nyaman dalam segala proses akademik 
maupun non akademik. 

c. Adanya surat keputusan yang mengikat mengenai posisi Dosen Tetap Yayasan untuk 
memberikan rasa aman dan nyaman bagi dosen yang bersangkutan sehingga  lebih 
fokus pada proses belajar dan mengajar serta tidak terganggu dengan masalah non 
teknis seperti 'keamanan pekerjaan/posisi/jabatan' dan sebagainya. Diyakini bahwa 
situasi semacam ini dapat memberikan atmosfer akademik yang kondusif. 

d. Adanya kebijakan yang megharuskan setiap mahasiswa didampingi oleh dosen  
pendamping akademik dan wajib melakukan kontak tatap muka minimal tiga kali 
dalam satu semester yang dibuktikan dengan kartu kotrol resume tatap muka dosen 
proses bimbingan akademik. 

 
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Menyediakan sarana berupa ruang terbuka (space) dilengkapi dengan tempat duduk 
sebagai tempat sosialisasi mahasiswa Menyediakan fasilitas internet untuk semua 
mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya untuk sosialisasi ataupun 
kontak dengan Dosen tidak hanya melalui tatap muka tapi juga secara online 

 
3. Dukungan Dana 

Menyediakan dana untuk kegiatan rekreasi bersama yang dilakukan di awal tahun 
akademik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan wadah dan kesempatan bagi semua 
mahasiswa lintas prodi untuk dapat berinteraksi sesama mahasiswa dan dengan dosen. 

 
4. Kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas  

a. Memberikan dukungan penuh pada semua kegiatan yang dilakukan organisasi 
kemahasiswaan dalam kampus. 

b. Melaksanakan kegiatan silaturrahmi tahunan seperti kegiatan buka puasa bersama 
dan halal-bi-halal yang dihadiri oleh semua sivitas akademika. 

c. Menyelenggarakan kegiatan outbond yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa yang 
dilakukan setiap tahun. 

d. Memfasilitasi kegiatan komunikasi informal untuk mengefektifkan kinerja semua pihak 
(lembaga, dosen, pegawai dan mahasiswa) melalui acara open talk yang  merupakan 
ajang penyampaian kritik, saran atau evaluasi dari dan untuk semua sivitas 
academica. Open talk minimal diadakan setahun sekali, biasanya dilakukan di luar 
kampus 
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STANDAR 6.  PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM 
INFORMASI 

 
 
6.1    Pembiayaan 
 
6.1.1  Tuliskan jumlah dana termasuk gaji yang diterima  di unit pengelola selama tiga tahun 

terakhir dengan mengikuti  format tabel berikut:  
 

 

No. Sumber Dana Jenis Dana 

Jumlah Dana (Juta 
Rupiah) 

Rata-Rata 
(Juta Rupiah) 

 2017-
2018 

 2018-
2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Usaha sendiri 

Unit uasaha 
apotek 

- - - 

Klinik 
kesehatan 

- - - 

Pertanian  73 85 158 

Peternakan 
/LP3M 

85 125 210 

2 Mahasiswa 

Spp 888 750 1.638 

Pengembang
an akademik 

182 126 308 

Sumbangan 
Gedung 

91 63 154 

3 Pemerintah/Yayasan 

Bidikmisi - - - 

Beasiswa 
BBM & 
Prestasi 

12,6 12,6 25,2 

Bantuan 
Kemensos 

50 - 50 

Bantuan dari 
Kemenpora 

800 - 800 

Hibah dari 
Bupati Lotim 

- 100 100 

Dana Hibah 
penelitian 
Dikti 

59,5 - 59,5 

Bantuan dari 
Kunfad 

- 150 150 

Hibah dari 
Pemda 
Loteng 

70 160 230 

Bantuan dari 
Kapolda NTB 

- 50 50 

Total 2.379,6 1.707,1 3.932,7 

 
 
 
 
 
Penggunaan dana:  
 

No. 
Jenis 

Penggunaan 

Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan 
Persentase 

Rata-rata 

2017-2018 2018-2019  
Rp % Rp % Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) 
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1 Pendidikan 1.784,7 81 1.280,32 82  

2 Penelitian 36 2 36 2  

3 Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

30 1 30 1  

4 Investasi 
prasarana 

125 3 85 2  

5 Investasi sarana  135 7 100 3  

6 Investasi SDM 125 6 150 10  

7 Lain-lain -  -   

Total 2.235,7 100 1.681,32 107  

 
Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan Tridarma per program studi:  
 

No. Nama Program Studi 

Jumlah Dana (juta 
rupiah) 

Rata-rata 
(Rupiah) 

2017-
2018 

 2018-
2019 

 

(1) (2) (3) (4) (6) 

1 S1 Farmasi - -  

2 S1 Keperawatan 1.784,7 1.280,33 3.065,03 

3 D3 Farmasi    

4 D3 Kebidanan    

5 D3 Rekam Medik    

Total 1.784,7 1.280,33 3.065,03 

 
6.1.2  Uraikan pendapat pimpinan unit pengelola  tentang perolehan dana pada butir 6.1.1, 

yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya. Uraikan pula 
kendala-kendala yang dihadapi. 

 

  
Perolehan dana yang didapat dari berbagai sumber dinilai dapat mencukupi untuk 
penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  
  
Upaya Pengembangan 
Adapun upaya pengembangan yang dilakukan untuk terus dapat meningkatkan sumber 
pembiayaan adalah: 
1. Menyelenggarakan kegiatan bisnis antara lain mendirikan Apotek dan klinik Qamarul 

Huda  
2.  Mengembangkan koperasi mahasiswa. 
3. Mendorong dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk memenangkan hibah 

bersaing 
 
Namun demikian kendala yang dihadapi adalah banyaknya mahasiswa yang menunggak 
pembayaran sehingga  dapat mempengaruhi kegiatan akademik. Penyusunan RAB setiap 
kegiatan dapat terganggu karena banyaknya piutang mahasiswa. 
 

 
 
6.2    Sarana  
 
6.2.1 Uraikan penilaian unit pengelola  tentang sarana untuk menjamin penyelenggaraan 

program tridharma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup aspek kecukupan/ 
ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun 
mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana.  

 

  
Sarana belajar mengajar yang ada saat ini dapat dikatakan sudah mencukupi. Hal ini 
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dapat dilihat dari kecukupan sarana penunjang sarana IT dan akses gratis internet. Selain 
itu disediakan juga akses ke data base Proquest, EBSCO, cengage dan beberapa Open 
Access Journal LCD dan AC serta akses internet dinilai akan mampu menampung semua 
kegiatan mahasiswa.  
 
Dalam jangka waktu lima tahun mendatang institusi berencana akan mengadakan alat 
laboratorium khusus Program Studi Farmasi berupa : 

1. Spektrofotometer UV - Visible 
2. Cetak Tablet  
3. High Performance Liquid Chromatografi 

 
Kendala yang Dihadapi : 
Kendala umum yang dihadapi berkaitan dengan ketersediaan dana adalah keterbatasan 
sumber dana. Namun demikian kendala ini akan diupayakan untuk diatasi dengan 
meningkatkan ekslplorasi terhadap sumber-sumber dana yang ada baik dalam maupun 
luar negeri. 
 

 
6.2.2 Tuliskan sarana tambahan untuk meningkatkan mutu penyelenggarakan program 

tridharma PT pada semua  program studi dan program lainnya yang dikelola dalam tiga 
tahun terakhir. Uraikan pula  rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun 
mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut.  

 

No. Jenis SaranaTambahan 

Investasi 
prasarana 

selama tiga tahun 
terakhir 
(juta Rp) 

Rencana investasi 
prasarana dalam lima 

tahun mendatang 

Nilai 
Investasi 
(juta Rp) 

Sumber 
Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Laboratorium Farmasetika 
1. Timbangan 
2. Ayakan Mesh / no. 10,12,16,20, 

22, 30,40,44,50,60,80,100,120 
3. Mortir dan Stamper 
4. Lemari untuk obat khusus 

Narkotik , psikotropik 

60 150 Yayasan & 
Pemerintah 

2 Laboratorium Teknologi Farmasi 
5. Mesin cetak tablet Mini 
6. Desintegrtor tab 2 chamber 

(cek waktu hancur) 
7. Friability tester (cek 

kerapuhan) 
8. Disolusi tester 6 chamber (cek 

kelarutan) 
9. Oven 
10. Incubator 
11.  Hardnestester tab (cek 

kekerasan tablet) 
12. LAF (Laminar Air Flow) 
13. Otoclave 
14. UV lamp 

60 150 Yayasan & 
Pemerintah 

3 Laboratorium Kimia 
1. api spirtus 
2. Batang pengaduk 
3. Beaker Glass 
4. Buret 

       75 100 Yayasan & 
Pemerintah 
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5. Cawan porselen 
6. Corong kaca 
7. Corong pisah 
8. Erlenmeyer 
9. Gelas Ukur 
10. Kompor Gas 
11. Labu Ukur 
12. Ph meter 
13. Picno meter 
14. Pipet volume 
15. Tabung Reaksi 
16. Viscometer 
17. Water bath 
18. Chamber 

         Spectrofotometer UV Visible      
single beam 

4 Laboratorium Farmakologi 
1. ENKAS 
2. Plastinometer 

Rotarod 

        60 100 Yayasan & 
Pemerintah 

5 Laboratorium Bahan Alam 
1. Rotary Evavorator 
2. Maserasi aparatus 
3. Perkolator aparatus 
4. Reflux Aparatus 

        Soxletasi apparatus 

40 100 Yayasan & 
Pemerintah 

6 Laboratorium Mikrobiologi 
1. Petri disc /cawan petri 
2. kawat ose 
3. micropipet 10 micron 
4. glas L 
5. Incubator 
6. Otoclave 

Oven 

        60 100 Yayasan & 
Pemerintah 

Total 355 700  

 
6.3   Prasarana 
 
6.3.1  Uraikan penilaian unit pengelola  tentang prasarana yang telah dimiliki, khususnya yang 

digunakan untuk program-program studi dan program lainnya. Uraian ini mencakup 
aspek kecukupan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun 
mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana.  

 

No. 
Jenis Prasarana 

Tambahan 

Investasi sarana 
selama tiga tahun 

terakhir 
(juta Rp) 

Rencana investasi sarana dalam lima 
tahun mendatang 

Nilai Investasi 
(juta Rp) 

Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Koprasi Mahasiswa 50 20 Yayasan & Pemerintah 

2 Klinik kesehatan  50 100 Yayasan & Pemerintah 

3 Apotek Qamarul 
Huda 

50 150 Yayasan & Pemerintah 

4 IOT dan IKOT - 150  

5 Rumah Sakit 
Qamarul Huda 

- 5.500 Yayasan & Pemerintah 

6 Lab Farmakologi 60 100 Yayasan & Pemerintah 
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7 Lab Mikrobiologi 60 100 Yayasan & Pemerintah 

8 Lab Bahan Alam 40 100 Yayasan & Pemerintah 

9 Lab Kimia 75 100 Yayasan & Pemerintah 

10 Lab Farmasetika 100 100 Yayasan & Pemerintah 

11 Lab. Keperawatan 142 100 Yayasan & Pemerintah 

12 Lab. Komunitas 25 100 Yayasan & Pemerintah 

13 Perpustakaan 15 150 Yayasan & Pemerintah 

14 Lab Terpadu 10 150 Yayasan & Pemerintah 

              Total                                   667                          6920  

 
 

  
Kecukupan: 
Prasarana perkuliahan sebagian besar sudah memenuhi kebutuhan seperti , yang 
dilengkapi dengan laboratorium klinik, bahasa, komputer, perpustakaan, dll yang 
disediakan untuk menumbuhkan budaya riset dikalangan mahasiswa dan dosen. Selain itu 
juga telah disediakan Klinik kesehatan untuk tempat praktek. Ruangan dosen juga sudah 
representatif dimana setiap dosen memiliki ruangan sendiri yang nyaman dilengkapi 
dengan AC dan akses internet. 
 
 
 
 
 
Kewajaran: 
Meskipun pada beberapa hal ketersediaan sarana belum sepenuhnya memadai, misalnya 
teksbook, namun hal ini masih dinilai dalam batas kewajaran. Dengan demikian 
kekurangan pada satu program studi dapat dipenuhi melalui keberadaan buku sejenis 
pada program studi lainnya. 
 
Kendala yang dihadapi: 
Kendala umum yang dihadapi berkaitan dengan kendala ketersediaan dana. Namun 
demikian kendala ini akan diupayakan untuk diatasi dengan meningkatkan ekslplorasi 
terhadap sumber-sumber dana yang ada baik dalam maupun luar negeri. 
 

 
6.3.2  Sebutkan prasarana tambahan untuk semua  program studi dan program lainnya yang 

dikelola dalam tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk prasarana 
dalam lima tahun mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut.  

 

No

. 

Jenis Prasarana 

Tambahan 

Investasi Prasarana 

Selama Tiga Tahun 

Terakhir  

(Juta Rupiah) 

Rencana Investasi Prasarana dalam 

Lima Tahun Mendatang 

Nilai Investasi  

(Juta Rupiah) 
Sumber Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 GOR 1.800 - Pemerintah 

2 GEDUNG 1.374 10.000 Pemerintah/swasta 

3 Renovasi Gedung 

Untuk RS Wahana 

Pendidikan  

- 3.150 Yayasan dan Sumber 

lain (Hibah) 

Total 3.174 13.000.  

 
6.4   Sistem Informasi   
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6.4.1.1 Jelaskan deskripsi sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 
Communication Technology) yang digunakan unit pengelola untuk proses 
pembelajaran.  

 

 
Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh fakultas  untuk proses pembelajaran 
telah menggunakan hot-spot jaringan internet yaitu sistem informasi akademik (SISKA), baik 
pada waktu proses pembelajaran dikelas, maupun diluar kelas seluruh sivitas akademika 
dapat mengakses jaringan internet melalui sistem hot-spot untuk berbagai kebutuhan, baik 
untuk pencarian data, teori-teori, email dan lain sebagainya. 
 
Penyelenggaraan administrasi akademik dilakukan melalui Sistem informasi administrasi 
akademik yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dilembaga ini dan telah 
menggunakan jaringan Internet. Beberapa keunggulan pelayanan sistem informasi 
akademik adalah berupa bank data kegiatan akademik yang meliputi KHS, KRS, Biodata, 
KTI/Skripsi, Perpustakaan, Jadwal perkuliahan, pengumuman, kotak saran/buku tamu dll. 
 
Keberadaan sistem informasi akademik ini (SISKA) sudah dimanfaatkan oleh dosen dan 
mahasiswa dan telah diakui kemudahannya sehingga dapat menghemat banyak waktu dan 
tenaga. Pengambilan keputusan dalam lembaga ini juga didasarkan pada data dan 
informasi yang diperoleh melalui sistem informasi tersebut. 
 
 
 

  
6.4.1.2  Jelaskan deskripsi sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (Information and 

Communication Technology) yang digunakan unit pengelola untuk proses 
administrasi (misalkan sistem informasi yang mengelola data akademik, keuangan, 
kemahasiswaan, fasilitas dan kepegawaian). Jelaskan pemanfaatannya dalam 
proses pengambilan keputusan dalam pengembangan institusi.   

 

 
Sistem informasi akademik (SISKA) dan fasilitas yang digunakan oleh Fakultas 
Kesehataan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu untuk proses pembelajaran 
telah menggunakan hot-spot  jaringan internet, baik pada waktu proses pembelajaran di 
kelas, maupun di luar kelas seluruh sivitas academica dapat meng-akses jaringan 
internet melalui sistem hot-spot  untuk berbagai kebutuhan, baik untuk pencarian data, 
teori-teori, email dan lain sebagainya. Setiap dosen dalam menyampaikan materi kuliah 
harus menggunakan laptop dengan LCD yang telah disediakan oleh Fakultas, dan 
mahasiswa dianjurkan untuk membawa laptop pada waktu proses pembelajaran di 
kelas. 
 
Sistem informasi administrasi akademik (SISKA) telah menggunaKan jaringan LAN, baik 
dalam pengisian KRS, dan KHS, penyebaran mata kuliah. Khusus untuk informasi-
informasi umum secara keseluruhan dapat dileihat melalui web-site, termasuk 
penerimaan mahasiswa baru mempergunakan sistem on line 
 
Sistem informasi yang tersedia akan dapat didayagunakan secara optimal oleh seluruh 
sivitas Akademika Fakultas Kesehataan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu  
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6.4.2  Beri tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan 
mengikuti format tabel berikut.  

 

Jenis Data 

Sistem Pengelolaan Data 

Secara 
Manual 

Dengan Komputer 
Tanpa Jaringan 

Dengan Komputer 
Melalui Jaringan 

Lokal (LAN) 

Dengan Komputer 
Melalui Jaringan 

Luas (WAN) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
     

1. Mahasiswa    √ 

2. Kartu Rencana Studi 
(KRS) 

   √ 

3. Jadwal mata kuliah    √ 

4. Nilai mata kuliah    √ 

5. Transkrip akademik    √ 

6. Lulusan    √ 

7. Dosen    √ 

8. Pegawai   √  

9. Keuangan   √ √ 

10. Inventaris   √  

11. Pembayaran SPP   √  

12. Perpustakaan   √ √ 

Jumlah Centang (√)  a =0 b =0 c =4 d =9 

Catatan:  Beri tanda √ hanya sekali untuk tiap baris, artinya hanya diisi satu sekali saja pada  
kolom (2), (3), (4) atau (5). 

6.4.3 Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya 
pencapaiannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi. 

 

 
Rencana pengembangan teknologi sistem informasi jangka panjang sesuai dengan RIP 
hingga tahun 2022 diarahkan untuk menunjang seluruh proses administrasi akademik dan 
non akademik masuk dalam sistem LAN dan bertahap menjadi WAN. Hal ini dmakdudkan 
untuk menjamin validitas dan akurasi semua data dan informasi yang diperlukan untuk 
perencanaan dan pengembangan Stikes sesuai sasaran jangka menengah dan jangka 
panjang dalam RIP. Sistem IT dari fakultas ini menjadi salah satu unggulan mengingat 
salah satu program studi yang dikelola bersentuhan langsung selaku praktisi IT yaitu prodi 
Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. 

 
 Pengadaan ruangan khusus untuk mahasiswa dimana mereka dapat mengakses internet 
dengan nyaman adalah salah satu rencana pengembangan yang akan dilakukan. Program 
tersebut memudahkan mahasiswa dalam mengakses jurnal-jurnal dan artikel-artikel 
terupdate mengenai berbagai evidance based health.  
 
Perangkat lunak, sistem ini akan dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat mencakup 
semua aspek pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sistem IT yang dikembangkan 
pada akhirnya juga akan menunjang kelancaran dan ketepatan PD-DIKTI secara akuntabel 
dan menjadi sumber informasi yang syah. Sistem IT juga dirancang unuk menunjang 
kegiatan promosi yang menarik dan marketable . Di samping itu juga membangun jejaring 
yang luas dengan stake holders dan alumni.  
 
Kendala yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan dana untuk pengadaan investasi 
sarana IT. 
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STANDAR 7.  PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

 
 
7. 1   Penelitian 
 
7.1.1 Tuliskan jumlah judul dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di 

lingkungan unit pengelola dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 
berikut.  

 

No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Judul Penelitian 
Total Dana Penelitian 

(juta Rp) 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) 

1 S1 Farmasi - - - 13 

2 S1 Keperawatan 12 11 36 33 

3 D3 Farmasi 9 12 27 36 

4 D3 Kebidanan 7 12 36 33 

5 D3 Rekam Medik 8 10 24 30 

Total A1 = 36 A2 = 45 B1 = 123 B2 = 145 

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat sebagai 
kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.  

 
7.1.2   Tuliskan jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun 

terakhir oleh dosen tetap unit pengelola  dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. 
Progra
m Studi 

Jurnal 
Ilmiah 
Tidak 

Terakre-
ditasi 

Prosiding 
Nasional 

Jurnal 
Ilmiah 
Tera-

kredita
si DIKTI 

Prosiding 
Interna- 
sional 

Buku 
Tingkat 

Nasional 

Jurnal 
Ilmiah 
Inter-

nasiona
l 

Buku 
Tingkat 
Interna- 
sional 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 1 
S1 
Perawat  

- - - - 3 - - 

2 
D3 
Kebidan
an  

- - - - - - - 

3 
D3 
Farmasi 

- - - - - - - 

4 
S1 
Farmasi  

- - - - - - - 

5 
D3 
Rekam 
medik 

- - - - - - - 

         

Total NA =0 NB =0 NC =0 ND =0 NE =3 NF =0 NG =0 
Catatan:  Sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan 

 
7.1.3  Uraikan pandangan pimpinan unit pengelola tentang data pada butir 7.1.1, dalam 

perspektif kesesuaian dengan visi dan misi, kecukupan, kewajaran, upaya 
pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.  
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1.  Kesesuaian dengan Visi dan Misi 
Tema penelitian sudah disesuaikan dengan visi dan misi fakultas dan kompetensi terkait 
dengan program studi masing-masing. Adapun titik berat dari masing-masing prodi 
disesuaikan dengan roadmap penelitian yang telah disusun dan disepakati bersama 
dengan LPPM. Ini tercermin dalam roadmap penelitian yang ada.  

2. Kecukupan dan Kewajaran 
Jumlah judul yang tersedia di tingkat fakultas memang masih dirasakan kurang. Namun 
demikian terdapat kecendrungan peningkatan judul penelitian setiap tahunnya. Adapun 
dana yang disediakan ini dinilai cukup dan wajar. Adapun variasi yang terjadi pada 
masing-masing program studi disebabkan karena perbedaan jumlah mahasiswa dan 
dosen, serta perbedaan usia program studi itu sendiri. Pada saat ini program studi S1 
Farmasi adalah program studi termuda sehingga jumlah dana alokasi untuk penelitian 
juga lebih sedikit dibandingkan prodi lainnya. Namun demikian angka tersebut masih 
dalam batas kecukupan dan kewajaran. 

3. Upaya Pengembangan dan Peningkatan Mutu 
Upaya Pengembangan dan peningkatan mutu penelitian terus dilakukan antara lain 
dengan memberikan pelatihan kepada dosen mengenai penelitian, baik yang dilakukan 
secara internal (narasumber lokal) maupun yang diadakan oleh instansi lain, seperti 
Kopertis. Selain itu dosen juga diminta untuk secara aktif mempublikasikan hasil 
penelitiannya melalui berbagai media yang ada. Dengan demikian kemampuan 
penelitian dari dosen yang bersangkutan dapat meningkat. 

4. Kendala yang Dihadapi 
Adapun kendala yang dihadapi dalam pengalokasian dana ini adalah melekat kepada 
kendala yang dihadapi bidang keuangan karena sifatnya yang sentralistik. Banyaknya 
tunggakan mahasiswa sering kali menyebabkan terlambatnya ketersediaan dana untuk 
penelitian yang dapat menganggu jadwal penelitian itu sendiri.  
Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan komunikasi yang lebih intensif antara 
bidang keuangan dengan para wali mahasiswa, serta memperbaiki sistem pembayaran 
dan membuat sistem online yang mengkoordinasikan antara bidang akademik dan 
keuangan. Dengan demikian mahasiswa akan lebih memperhatikan hutang-hutangnya 
karena jika tidak, maka mahasiswa tersebut akan tergganggu aktifitas belajarnya 
sendiri, misalnya tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan. 

Selain itu upaya penggalangan dana dari sumber eksternal juga tetap digalakkan antara 
lain dengan dengan memperbanyak seminar dan training penyusunan proposal dalam 
rangka mendapatkan hibah dari Kementrian Ristekdikti. 
 

 
 

7. 2   Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk 
menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah dan 
sebagainya).    

 
 
7.2.1  Tuliskan jumlah kegiatan dan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan unit pengelola dalam tiga tahun 
terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.  

 

No. 

Nama Program 
Studi dan 

Program Studi 
Lainnya 

Jumlah Judul Kegiatan 
Pelayanan/Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Total Dana  
Kegiatan Pelayanan/ 

Pengabdian kepada Masyarakat 
(juta Rp) 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

1 S1 Farmasi - - - 13 

2 D3 Farmasi  - - - - 

3 S1 Keperawatan 12 18 27 36 

4 S1 Kebidanan  - - - - 
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5 D3 kebidanan      

6 D3 Rekam Medik     

Total 12 18 27 39 

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai kegiatan 
PS yang relevansinya paling dekat. 

 
7.2.2 Uraikan pandangan unit pengelola  tentang data pada butir 7.2.1 dalam perspektif 

kesesuaian dengan visi dan misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan 
peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.  

 

 
Secara umum kegiatan pengababdian kepada masyarakat sudah sesuai dengan visi misi, 
tujuan dan sasaran dan dinilai wajar. Dana yang diberikan untuk kegiatan satu pengabdian 
adalah Rp 3.000.000, dan 10 % dari nilai total dana keseluruhan adalah digunakan untuk 
kegiatan yang mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas 
Qamarul Huda Badaruddin , seperti adanya pelatihan, diklat, dan seminar, yang dikelola 
oleh LPPM.  
 
Kedepannya, kebijakan dan usaha untuk mencari dana diluar institusi perlu lebih 
instensif, baik untuk penelitian maupun pengabdian. Khusus untuk pengabdian masyarakat 
dosen dan mahasiswa masih perlu ditingkatkan.  
 
Kendala yang dihadapi adalah masih terbatasnya dana pengabmas, baik yang bersumber 
dari institusi maupun pihak lain karena faktor SDM masih kurang, serta belum banyak 
pengalaman dalam pengabdian masyarakat. 
 

 
 
7.3   Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain  
 
7.3.1  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama1)  dengan unit pengelola dalam 

tiga tahun terakhir. 
 

No. 
Nama  

Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Hasil/Manfaat yang Telah 
Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Balai sosial lanjut 
usia Mandalika 
NTB 

Praktik klinik 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat  

2017 2020 - Membantu meningkatkan 
mutu pelayanan di panti 

- Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya untuk klien yang 
mengalami aging proses 

2 RSJ MUTIARA 
SUKMA NTB 

Praktik klinik 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat  

2015 2018 - Meningkatkan pencapaian 
dibidang diklat yang akan 
menunjang akreditasi 
Rumah Sakit  

- Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
dibidang kesehatan jiwa 
individu dan kesehatan jiwa 
masyarakat  

3 RSUD Praya Praktik klinik 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat  

2015 2017 - Meningkatkan pencapaian 
dibidang diklat yang akan 
menunjang akreditasi 
Rumah Sakit  

- Mengembangkan 
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No. 
Nama  

Instansi 
Jenis 

Kegiatan 
Kurun Waktu 

Kerjasama 
Hasil/Manfaat yang Telah 

Diperoleh 

pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
dibidang klinik 

4 RS Saiful Anwar 
Malang 

Praktik klinik kritis 
dan gawat darurat 

2015 2018 - Membantu memenuhi 
standar akreditasi Rumah 
Sakit  

- Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
yang terkini 

5 Dinas Kesehatan 
Lombok Timur 

Praktik klinik, 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 

2016 2018 - Mengembangkan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
masyarakat  

- Mengimplementasikan 
pengetahuan dan teknologi 
di bidang kesehatan 

6 RSUD Provinsi 
NTB 

Praktik klinik 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 

2016 2018 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdiam 
masyarakat 

7 Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Lombok Tengah 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2015 2018 - Mengembangkan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
masyarakat  

- Mengimplementasikan 
pengetahuan dan teknologi 
di bidang kesehatan 

8 RSUD Dr. R. 
Soedjono Selong 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2016 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdiam 
masyarakat 

9 Rumah Sakit 
Islam Siti Hajar 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2016 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdiam 
masyarakat 

10 RSUD TRIPAT 
Lombok Barat 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2017 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 



 

BAN-PT: Borang Fakultas/Sekolah Tinggi, Akreditasi Program Studi Sarjana 2008 60 

No. 
Nama  

Instansi 
Jenis 

Kegiatan 
Kurun Waktu 

Kerjasama 
Hasil/Manfaat yang Telah 

Diperoleh 

penelitian, dan pengabdiam 
masyarakat 

11 Pemerintah Prov 
NTB 

Kerjasama 
pendidikan,pelatiha
n, penelitian, dan 
pengabdian 
masyarakat 

2017 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdiam 
masyarakat 

12 UNRAM Kerjasama 
pendidikan,pelatiha
n, penelitian, dan 
pengabdian 
masyarakat 

2017 2022 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdiam 
masyarakat 

13 Dinas Kesehatan 
Kab Lombok 
Utara 

Kegiatan belajar 
mengajar program 
khusus pelaksana 
pelayanan di 
wilayah keja dinas 
kesehatan 
kabupaten lombok 
utara 

2016 2018 - Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdian 
masyarakat 

14 RSUD Kab 
Lombok Utara 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2015 2018 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdiam 
masyarakat 

15 Kemenkes RI Program 
percepatan 
pendidikan tenaga 
kesehatan (nakes) 

2017 2019 - Memberikan penghargaan 
kepada tenaga kesehatan 
yang telah lama mengabdi. 

16 Fakultas 
Kesehatan 
Masyarakat 
Universitas 
Hasanudin 

Pendidikan, 
Pelatihan, 
Penelitian, dan 
Pengabdian 
kepada masyarakat 
dalam bidang 
kesehatan 
masyarakat dan 
gizi 

2016 2021 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya di bidang 
kesehatan masyarakat dan 
gizi 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdian 
masyarakat 

17 BKKBN 
perwakilan NTB 

Generasi Kreatif 
(Genre) berbasis 
ponpes  

2017 2020 - Kesehatan reproduksi 
masyarakat dan 
pengembangan 
laboratorium  
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18 RSUD KOTA 
MATARAM (RS 
AHMAD RUSLAN) 

Praktik klinik, 
penelitian,  dan 
pengabdian 
masyarakat 

2017 2019 - Meningkatkan 
pengembangan keilmuan 
dan teknologi kesehatan 
khususnya dibidang klinik 

- Meningkatkan sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan melalui kegiatan 
pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengabdiam 
masyarakat 

Catatan : 1)dokumen pendukung disediakan pada saat assesmen lapangan 

 
 
 
 
7.3.2  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama1)  dengan unit pengelola dalam 

tiga tahun terakhir. 
 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu 
Kerjasama 

Hasil/Manfaat yang 
Telah Diperoleh 

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Seameo Regional 
Open Learning 
Centre (Seamolec) 

Pengembangan Dosen 
dan pertukaran 
mahasiswa 

2015 2018 Sharing pengembangan 
bidang akademik 

2 Lincoln University 
College Malaysia 

Pengembangan Dosen, 
penelitian dan 
pertukaran mahasiswa 

2016 2019 Sharing pengembangan 
institusi 

3 Kolej Uniti, Port 
Dickson of Negeri 
Sembilan Province, 
Malaysia 

Pengembangan 
institusi, stakeholder, 
staf, dan masyarakat 

2016 2019 Sharing pengembangan 
institusi, stakeholder, 
staf, dan masyarakat 

Catatan : 1)dokumen pendukung disediakan pada saat assesmen lapangan 
 
 


