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KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi merupakan
rencana pengembangan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi untuk periode
2019-2023. Rencana Strategis ini dibangun berdasarkan visi dari Akademi
Farmasi Dwi Farma Bukittinggi yang merupakan muara dari mimpi, cita-cita dan
komitmen bersama tentang kondisi ideal Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan potensi yang dimiliki serta berbagai
permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan
berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan.
Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskanlah cara dan tindakan
yang akan ditempuh untuk menggapai cita-cita dan mimpi tersebut berikut
indicator-indikator keberhasilannya.
Pada kesempatan ini Kami sampaikan terimakasih kepada segenap
keluarga besar Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi yang telah banyak
membantu sehingga Renstra ini dapat terselesaikan. Kami berharap semoga
Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Akademi Farmasi
Dwi Farma Bukittinggi di masa yang akan datang.

Bukittinggi, Oktober 2018
Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Arahan Kebijakan
Sejak 2 dekade terakhir pelayanan farmasi telah menjadi motor penggerak

bagi tenaga kefarmasian . Pelayanan kefarmasian mengarah kepada tanggung
jawab tenaga kefarmasian untuk memberikan manfaat terapi yang jelas serta
meningkatkan kualitas hidup pasien . Konsep pelayanan kefarmasian sinergis
dengan pergeseran paradigm praktik kefarmasian dari drug oriented menjadi
patient

oriented.

Maka

Kefarmasian/Asisten

jelas

pada

Apoteker

tidak

konteks
bisa

ini

peran

dilepaskan

Tenaga

begitu

saja

Teknis
dalam

mengampu dinamika perubahan yang akan dan sedang terjadi di dalam ranah
kefarmasian Indonesia. Selama ini dapat dikatakan bahwa praktek kefarmasian
telah “mati suri”. Pelayanan yang diberikan terutama oleh tenaga kefarmasian
hanya ala kadarnya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien terhadap
terapi obat.
Untuk dapat menciptakan keunggulan kompetitif diperlukan sumber daya
manusia yang unggul dan keunggulan itu dijadikan sebagai suatu komoditas.
Kompetensi ini dapat dimiliki oleh lulusan dengan cara mendesain kurikulum
yang mengarah pada farmasi klinik dan obat tradisional. Keunggulan kompetitif
yang akan diusung oleh Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi dalam rencana
strategis adalah mencetak Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki kompetensi
unggulan di bidang farmasi klinik dan obat tradisional.
Seiring dengan berjalannya waktu, adanya dinamika lokal, nasional dan
global dalam Pendidikan Kefarmasian khususnya dan Kesehatan pada umumnya,
diperlukan pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif untuk
mewujudkan misi dalam meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang berkelas dan bermartabat berlandaskan
kearifan local yang mampu mengembangkan dan memperkuat manajemen serta
mempunyai tata kelola yang baik.
Rencana strategis ini merupakan rencana pengembangan Akademi Farmasi
Dwi Farma Bukittinggi untuk periode 2019-2023. Rencana strategis ini dibangun
berdasarkan visi Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi yang merupakan muara
dari mimpi, cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal Akademi

Farmasi Dwi Farma Bukittinggi dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan
potensi yang dimiliki serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan
visi tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan
dicapai lima tahun kedepan. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut,
dirumuskanlah cara dan tindakan yang akan ditempuh untuk menggapai citacita dan mimpi tersebut berikut indicator-indikator keberhasilannya
Keberadaan Rencana Strategis dalam suatu organisasi termasuk juga
Institusi pendidikan menjadi suatu keharusan, karena Rencana Strategis
(Renstra) merupakan pedoman mengenai apa yang menjadi suatu cita- cita,
bagaimana cita-cita tersebut bias diraih serta parameter yang digunakan untuk
menentukan keberhasilan sehingga gerak langkah setiap elemen yang ada dalam
organisasi akan menyatu terarah pada upaya mewujudkan cita-cita tersebut.
Titik berat perencanaan strategis pengembangan Akademi Farmasi Dwi
Farma Bukittinggi ini meliputi aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan
Pengembangan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi diantaranya :
1) kinerja penyelenggaraan pendidikan
2) kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3) kinerja manajemen diantaranya :
a. Manajemen sumber daya manusia
b. Manajemen keuangan
c. Fisik bangunan
d. pengembangan kampus
e. Administrasi akademik
f. Pengembangan perpustakaan
g. Pengembangan Teknologi informasi
4)

suasana akademik, dan

5) networking.

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
menyelenggarakan dan mengembangkan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini bukanlah
pedoman kaku yang tidak dapat diganggu gugat, melainkan pedoman yang
bersifat fleksibel dan dinamis sehingga keberadaanya dapat ditinjau ulang secara
periodik, setiap satu tahun sekali atau dapat juga ditinjau berdasarkan adanya
perubahan-perubahan penting yang diperkirakan akan mempengaruhi secara
signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Akademi Farmasi Dwi
Farma Bukittinggi..
Rencana strategis Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi disusun
berdasarkan kesadaran, keinginan serta kebutuhan bersama untuk dijadikan
sebagai sebuah pedoman dalam menyelenggarakan dan mengembangkan
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi agar setiap keputusan yang akan dibuat
dan setiap langkah yang akan ditempuh oleh setiap unit merupakan salahsatu
upaya menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Dalam fungsinya sebagai
pedoman penyelenggaraan dan pengembangan, rencana strategis ini harus
dijadikan sebagai komitmen bersama seluruh unsure penyelenggara pada
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi. Untuk itu Rencana Strategis ini perlu
disyahkan oleh Senat Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi yang merupakan
representasi dari setiap unsur penyelenggaraan Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi.
Dalam

menjalankan

keberadaanya

sebagai

Sebagai

pedoman

penyelenggaraan dan pengembangan, rencana strategis ini perlu dijabarkan
dalam berbagai dokumen perencanaan yang bersifat lebih operasional. Dokumen
perencanaan operasional yang dimaksud adalah rencana operasional (Renop)
atau rencana tindakan (Action Plan) setiap bidang dan berbagai peraturan
penyelenggaraan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi dengan moto “BE
GOOD FOR THE BEST”

1.2.

Tujuan dan Manfaat
Rencana Strategis (Renstra) Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi

2019–2023 disusun dalam rangka mengarahkan dan menjamin kesinambungan
kegiatan pengembangan

Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi 5 tahun

mendatang, sehingga dalam pencapaian target dan sasaran yang akan dicapai
menjadi jelas dan terarah. Dengan menyiapkan kerangka kerja bagi seluruh
komponen yang terlibat di Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi akan dapat
mengakselerasi pencapaian tujuan.

1.3.

Sasaran
Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermutu adalah sasaran

yang akan

dicapai dengan tersusunnya Renstra 2019-2023. Standarisasi

penyelenggaraan

pendidikan

baik

akademik,

penelitian

dan

pengabdian

masyarakat adalah salah satu dari kriteria bermutu, yang tercakup dalam
upaya peningkatan kualitas dosen dan lulusan yang diakui di tingkat Regional
dan Nasional.

BAB II
LANDASAN DASAR
2.1.

Landasan Filosofis
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi memiliki tekad dan keinginan

untuk menjadikan kampusnya sebagai “sarana untuk menghasilkan lulusan
yang memiliki kecerdasan intelektual, bertanggung jawab terhadap hasil
pekerjaan, mengikuti norma, dan memiliki etika”
sebagai filosofi Penyelenggaraan dan pengembangan Akademi Farmasi Dwi
Farma Bukittinggi menganut filosofi bambu. Pohon bambu menunjukan
pertumbuhan batang

yang tidak begitu berarti selama 5 tahun pertama

walaupun rajin dipupuk. Namun setelah 5 tahun, pohon bambu akan tumbuh
begitu dahsyat. Lima pertama pertumbuhan bambu bukan terjadi pada batang,
namun pada akar. Hal ini mengandung makna bahwa selama 5 tahun pertama,
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi menyiapkan pondasi yang kuat untuk
bisa menopang kesuksesan yang dahsyat dikemudian hari
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi dalam keseharian juga menganut
budaya dan perilaku bambu “Santun dalam berucap, tegas dalam bertindak
dan membawa manfaat bagi lingkungan” sehingga mendukung pencapaian
visi, misi dan tujuan yang akan dibahas selanjutnya.
.
2.2.

Landasan Institusional
Tiga Pilar Pendidikan Nasional, yaitu

2.3.

Pilar I

: Pemerataan dan Perluasan Akses,

Pilar II

: Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing,

Pilar III

: Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Landasan Penyusunan Renstra
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah.
5. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

2.4.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Perguruan tinggi pada hakekatnya merupakan suatu lembaga yang

berfungsi untuk melestarikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menggali
ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan kualitas sumber daya
manusia. Dalam era globalisasi, informasi, dan interdepedensi sebagaimana yang
telah, sedang, dan akan berlangsung, peran perguruan tinggi menjadi semakin
penting. Dalam era tersebut keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh
kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi lebih ditentukan oleh
kualitas sumberdaya manusia, penguasaan informasi, serta penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan persoalan di atas, eksistensi
Akademi

Farmasi

Dwi

Farma

Bukittinggi

ke

depan

ditentukan

oleh

kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi perlu secara kontiniu meningkatkan daya saing dan daya juang guna
mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Berdasarkan landasan filosofi
dan

pemikiran

di

atas

maka

dirumuskanlah

visi,

misi

dan

tujuan

penyelenggaraan dan pengembangan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
sebagai berikut sebagai berikut :
2.4.1 Visi
Visi dari Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi adalah “Menjadi Akademi
Farmasi terdepan di Sumatera Barat Tahun 2025 dalam menghasilkan Tenaga
Teknis Kefarmasian untuk Pelaksana Pelayanan kefarmasian”

2.4.2 Misi
Misi dari Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan

pendidikan

tenaga

menghasilkan sumber daya manusia

teknis

Kefarmasian

guna

yang beriman, berakhlak mulia

berkualitas dan siap pakai dalam bidang pelaksana pelayanan kefarmasian
2. Melakukan penelitian dan menyebarluaskan hasil penelitian melalui proses
pembelajaran yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam sebagai
bahan baku obat untuk pelayanan kesehatan
3. Melaksanakan

pengabdian

masyarakat

dalam

upaya

membantu

pemanfaatan tumbuhan obat sebagai bahan obat
4. Mengadakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang sesuai dengan
perkembangan ilmu kefarmasian
2.4.3 Tujuan
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dari Akademi
Farmasi Dwi Farma Bukittinggi adalah:
1. Menghasilkan Tenaga Teknis kefarmasian berkualitas yang mampu bekerja
secara profesional, berdaya saing tinggi dan berwawasan global, serta
memiliki karakter dalam mendukung pembangunan nasional terutama di
bidang pelayanan kesehatan .
2. Menghasilkan karya ilmiah terutama pemanfaatan tumbuhan sebagai
bahan baku obat yang dimuat dalam jurnal lokal maupun nasional, yang
dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat terutama dalam bidang
teknis kefarmasian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat.
4. Menghasilkan

kerjasama-kerjasama

yang

berdampak

nyata

bagi

pengembangan insitusi, serta peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa.

Berikut penjelasan rumusan visi Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
1. Rumusan terdepan adalah mejadi yang pertama, unggul dan mempunyai
hasil yang lebih baik dibandingkan dengan Akademi Farmasi lain diluar
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
2. Rumusan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu
Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian.
3. Fasilitas

Kesehatan

adalah

sarana

yang

digunakan

untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan
4. Pelayanan

Kefarmasian

adalah

suatu

pelayanan

langsung

dan

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi
dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu
kehidupan pasien
Untuk mencapai visi 2025, Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi menetapkan
tahapan pencapaian tahun 2019, 2021, dan 2023 (Gambar 1) sebagai berikut :
1. Pencapaian 2023: Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi

menghasilkan

lulusan Tenaga teknis kefarmasian yang professional, terdepan dan terpercaya
oleh Stakeholder dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian
2. Pencapaian 2021 ; Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi menghasilkan
lulusan yang profesional di bidang Teknis Pelayanan Kefarmasian dengan
terus memperhatikan dan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi terutama dalam bidang Pelaksana pelayanan kefarmasian
3. Pencapaian 2019 ; Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi mempunyai
infrastruktur yang handal dan memadai dalam rangka menghasilkan lulusan
yang profesional di bidang Teknis Pelayanan Kefarmasian dengan terus
memperhatikan dan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan
Teknologi terutama dalam bidang Pelaksana pelayanan kefarmasian

dan

Gambar Roadmap Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi 2019-2025

2.5.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Kedudukan
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi secara hokum dan yuridis berada
dibawah naungan Yayasan Dwi Farma Bukittinggi dan bertangung jawab pada
Ketua Yayasan Dwi Farma Bukittinggi. Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi dipimpin oleh seorang Direktur dan dalam pelaksanaan tugasnya
sehari-hari secara teknis fungsional dibina oleh Lembaga Layanan Dikti
(LLDIKTI) Wilayah X
2. Tugas
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan program Diploma III
Farmasi.

3. Fungsi
a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan Diploma III di bidang kesehatan.
b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan.
c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi
tugas dan tanggung jawabnya.
d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan
lingkungan.
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pendidikan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS, KONDISI
AKFAR DWI FARMA BUKITTINGGI DAN ARAH PENGEMBANGAN
3.1 Isu-Isu Strategis
Globalisasi, kebijakan nasional Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional
dan desentralisasi serta potensi pesaing baru akan sangat mempengaruhi
kebijakan dalam dunia pendidikan. Di sisi lain pada bidang penelitian terjadi
situasi yang belum kondusif dalam memacu penelitian, kesempatan yang terbuka
belum optimal dimanfaatkan, perlu peningkatan penelitian yang memperhatikan
keberlanjutan, dan berkesinambungan Globalisasi adalah wujud baru dari
penjajahan oleh bangsa-bangsa maju kepada bangsa-bangsa dunia ketiga.
Intervensi negara-negara maju ke dalam dunia ketiga hampir merasuk di segala
bidang: ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain. Akibatnya, penduduk
negeri ini mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan yang sulit dimengerti
kapan akan berakhir. Kondisi ini akan menumbuhkan kesadaran untuk menjadi
bangsa yang mandiri dengan mengaktualkan potensi-potensi lokal yang ada.
Globalisasi ini juga berdampak pada tuntutan masyarakat pada kualitas layanan
dan salah satunya timbul pergeseran paradigm dalam layanan kefarmasian yaitu
dari “ Drug Oriented” menjadi “ Patient Oriented”
Pengembangan farmasi klinik serta pemanfaatan sumber daya alam
merupakan peran signifikan yang dapat meningkatkan pengakuan masyarakat
terhadap Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi. Bangsa kita terkenal dengan
kekayaan alamnya, yang sebagian besar telah tergadaikan kepada negeri-negeri
maju. Namun, masih ada potensi yang masih bias dikembangkan diantaranya
adalah tanaman obat tradisional. Apabila potensi dapat dimanfaatkan dengan
baik dan benar maka ini akan dapat menjadi kekuatan nasional yang sangat baik
Untuk

mengembangkan

potensi

masyarakat

Indonesia

di

bidang

kefarmasian Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi memiliki peran yang cukup
signifikan untuk mengembangkan kimia bahan alam. Menurut para pakar,
Indonesia merupakan negara terbesar kedua setelah Brasil yang memiliki
keanekaragaman hayati terutama jenis tumbuh-tumbuha yang jumlahnya
diperkirakan mencapai sekitar 25.000 jenis atau lebih dari 10 % dari jenis flora
dunia.

Melihat

potensi

alam

yang

sebesar

itu,

memungkinkan

untuk

ditemukannya beraneka jenis senyawa kimia yang mungkin bisa dikembangkan
menjadi bahan baku obat. Saat ini juga sudah mulai berkembang trend “back to
nature” sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat harus diberi
fokus kepada sektor tersebut. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan
pengakuan masyarakat luas dan dunia industri/usaha terhadap Akademi
Farmasi Dwi Farma Bukittinggi beserta lulusannya.
Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana
Strategis Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi adalah implementasi otonomi
pendidikan. Salah satu implikasi pemberlakuan otonomi perguruan tinggi adalah
strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi swasta dalam memenangkan
persaingan antar perguruan tinggi, terutama dalam menjaring calon mahasiswa.
Implementasi

otonomi

pendidikan

tinggi

ini

mengakibatkan

posisi

Perguruan Tinggi Swasta berada pada keadaan yang tidak menguntungkan
karena belum memiliki Sumber Daya Manusia yang lebih baik daripada rata-rata
Perguruan Tinggi Negeri, terutama dalam aspek jabatan akademik dosen,
meskipun dalam hal kewirausahaan (entrepreneurship) rata-rata Perguruan
Tinggi Swasta secara relatif telah memiliki pengalaman lebih baik daripada ratarata Perguruan Tinggi Negeri.
Masalah lain yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta adalah kecenderungan
sebagian besar perguruan tinggi negeri menambah daya tampung mereka agar
lebih banyak calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi yang
bersangkutan. Kecenderungan penggunaan strategi ini mulai terlihat secara
signifikan sejak tahun akademik 2000/2001, ketika berbagai Perguruan Tinggi
Negeri di Jawa Tengah dan Yogyakarta, meningkatkan daya tampung mereka yang
mengakibatkan menurunnya jumlah pendaftar pada sebagian besar Perguruan
Tinggi Swasta Se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tiga tahun
terakhir. Konsekuensinya adalah bahwa jumlah spill-over (limpahan) calon
mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri yang selama ini menjadi konsumen
utama Perguruan Tinggi Swasta menjadi semakin kecil, sehingga perolehan calon
mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta juga semakin kecil dan keberlangsungan
Perguruan Tinggi Swasta dapat terancam
Perguruan Tinggi Swasta harus ikut dalam persaingan antar perguruan
tinggi terutama dalam menjaring calon mahsiswa. Masing-masing Perguruan
Tinggi akan cendrung bersikap proaktif, terutama dalam membangun berbagai

jaringan (networking) dengan berbagai intitusi untuk berbagai keperluan, baik
pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Konsekuensinya
adalah bila Perguruan Tinggi tidak siap, maka dapat diperkirakan bahwa
Perguruan Tinggi Swasta akan selalu tertinggal dari Perguruan Tinggi Negeri
bahkan bias jadi PTS tidak mampu mengakses berbagai resources yang ada..
Undang Undang RI No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
mengisyaratkan bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga
harus didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Teknis
Kefarmasian yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun
penyebarannya. Upaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Teknis Kefarmasian
sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah, maupun
pendayagunaannya. Belum banyak Puskesmas yang mempunyai Tenaga Teknis
Kefarmasian yang mencukupi. Lahan Tenaga Teknis Kefarmasian justru diisi oleh
tenaga non farmasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang memenuhi
standar. Tantangan pengembangan Tenaga Teknis kefarmasian yang dihadapi
dewasa ini dan di masa depan diantaranya adalah : pengembangan dan
pemberdayaan Tenaga Teknis Kefarmasian belum dapat memenuhi kebutuhan
Tenaga, kualitas hasil pendidikan dan pelatihan Tenaga Teknis Kefarmasian pada
umumnya masih belum memadai, pendayagunaan Tenaga Teknis Kefarmasian,
pemerataan dan pemanfaatan Tenaga Teknis Kefarmasian berkualitas masih
kurang, pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatas. Berdasarkan
hal tersebut Perlu adanya upaya pengembangan pendidikan profesi khususnya
Tenaga Teknis Kefarmasian
Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Permendikbud no
49 tahun 2014. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Standar Nasional Perguruan
Tinggi harus mecakup Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari: Standar
Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional
Pengabdian masyarakat. Masing-masing Standar tersebut memiliki ruang lingkup
standar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara perguruan
tinggi.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) mengisyaratkan bahwa pendidikan vokasi menjadi
tantangan tersendiri bagi penyelenggara pendidikan dalam menyiapkan segala
sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tersebut, diantaranya tenaga

pendidik dan kependidikan maupun sarana prasananya. Berdasarkan KKNI
tersebut maka kurikulum pendidikan harus berbasis kompetensi sehingga untuk
mencapai kompetensi tersebut harus ditunjang dengan kualitas pendidik yang
memadai, tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang menunjang.
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun
2013tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
(MTKI) merupakan lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas,
MTKI melakukan beberapa fungsi antara lain uji kompetensi, sertifikasi dan
registrasi

bagi

peserta

didik

di

perguruan

tinggi

bidang

kesehatan.

Penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh MTKI bekerja sama dengan
insititusi penyelenggara pendidikan. Oleh sebab itu sebagai salah satu
penyelenggara pendidikan bidang kesehatan harus mempersiapkan diri dan
menfasilitasi terlaksananya uji kompetensi tersebut baik persiapan peserta didik
maupun sarana prasarana lainnya
3.2 Kondisi Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
Dalam merumuskan Rencana Strategis hal lain yang perlu mendapatkan
perhatian khusus adalah kondisi internal institusi sendiri, baik kekuatan,
kelemahan dan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan
kekuatan dan mengurangi kelemahan. Oleh sebab itu Akademi Farmasi Dwi
Farma Bukittinggi perlu kiranya mengidentifikasi dan mengevaluasi secara jujur
kekuatan-kekuatan

dan

kelemahan-kelemahan

tersebut

serta

dapat

merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalisasikan kekuatan dengan
meminimalisasikan kelemahan tersebut.
Sebagai salah satu Akademi Farmasi tertua di Sumatera Barat, Akademi
Farmasi Dwi Farma Bukittinggi memiliki kekuatan sebagai berikut :
(1) lokasi kampus yang strategis, nyaman untuk kegiatan pendidikan serta
milik sendiri memiliki peluang pengembangan ke depan,
(2) memiliki kesadaran untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan
kedepan,
(3) secara bertahap bersedia melangkah menuju profesionalisme melalui
bentuk-bentuk evalusai diri,
(4) memiliki kemampuan yang relatif baik dalam kerja tim (team-working),

(5) memiliki pengalaman dalam mengelola sumberdaya secara mandiri,
(6) Sumber Daya Manusia yang ada relatif masih muda dan mempunyai
motivasi
(7) yang tinggi untuk dikembangkan pendidikannya sesuai linieritas program
studi,
(8) memiliki program unggulan yang berbeda dari akademi farmasi sejenis
sehingga pangsa pasar alumni masih terbuka lebar.
Kelemahan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi saat ini adalah
1) Perhitungan

terhadap

berbagai

perkembangan

masa

depan

belum

didasarkan atas informasi atau data-data yang konkret dan akurat
2) Aspek-aspek kinerja baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran
(dosen, kurikulum, metode, output, dll.) dan yang berhubungan dengan
manajemen (SDM, finansial, sarana-prasarana) masih memerlukan banyak
perhatian
3) Kualitas beberapa SDM secara individual belum memenuhi standar
4) Biaya operasional masih 100% memanfaatkan dana dari mahasiswa
5) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang
6) penelitian dan publikasi masih kurang
7) Pengabdian masyarakat dan kerja sama dengan institusi lahan praktek
perlu ditambah dan dikembangkan.

3.3 Arah Pengembangan
Arah Pengembangan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi mengacu
kepada Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah
kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sedangkan
Strategi yang menjadi dasar arah pengembangan Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi meliputi Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

dan

Pemerataan

Tenaga Kesehatan
Barkaitan arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
dan permasalahan-permasalahan tersebut maka eksistensi dan keberlanjutan
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi hingga 2025 difokuskan pada 3 aspek
berikut :
1.

Menindaklanjuti keberhasilan yang telah dicapai saat ini dengan membangun
pondasi insitusi berbasis riset .
Perlu dikembangkan kemampuan untuk membangun budaya minat baca
secara terus menerus dalam rangka kultur akademik yang kokoh. Dengan
modal ini ditargetkan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi memiliki daya
saing tinggi dan berkompetisi secara sehat dengan institusi yang lain. Upaya
ini perlu dilakukan secara lebih agresif melalui upaya-upaya kondusif dan
stimulatif, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dalam hal ini, Akademi
Farmasi Dwi Farma Bukittinggi sebagai pengelola ilmu harus mampu
menghasilkan

berbagai

output

keilmuan

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat.
2.

membangun kapasitas institusi dan tata pamong perguruan tinggi yang baik,
efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka membangun good
university governance dengan SPMI yang kuat.
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi sebagai pengelola ilmu harus
mampu menghasilkan berbagai output keilmuan sesuai dengan kebutuhankebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka paradigm
pengelolaan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi perlu bergeser dari
pengelolaan yang berorientasi pada persediaan (supply driven). Hal ini
termasuk upaya meningkatkan modal sumber daya manusia secara
berkelanjutan dan pengembangan pendidikan profesi.

3.

Meningkatkan

berkontribusi

pada

terciptanya

dan

meningkatnya

kesejahteraan sosial di masyarakat luas yang mencakup pemecahan masalah,
pencerdasan danpemberdayaan masyarakat, dan menfasilitasi penyediaan
lapangan kerja.
Hal ini diharapkan dapat terjadi melalui produk lulusan, produk riset dan
produk usaha komersial yang dikembangkan Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi pada kompetensi intinya. Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
memperluas jejaring (networking) dengan berbagai institusi baik untuk
kepentingan-kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
4.1 Tujuan 1
Menghasilkan Tenaga Teknis kefarmasian berkualitas yang mampu bekerja
secara profesional, berdaya saing tinggi dan berwawasan global, serta
memiliki karakter dalam mendukung pembangunan nasional terutama di
bidang pelayanan kesehatan.
Sasaran
a.

Mahasiswa lulus tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 95%

dengan

Rata-rata IPK Minimum 2,80 Lulusan serta Persentase lulusan dengan
IPK >3,5 (Dengan Pujian) sebesar 20%
Startegi Pencapaian :
1) Evaluasi perkuliahan & kemajuan belajar
2) Pemberian kesempatankepada mahasiswa untuk perbaikan nilai
3) Peningkatan ketersediaan bahan ajar dan referensi
4) Peningkatan kualitas input
5) Merancang ulang kurikulum untuk mendongkrak rerata IPK
lulusan ketepatan waktu kelulusan
b. Rata-rata waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan adalah
1 bulan atau kurang
Startegi Pencapaian :
1) Meningkatkan kemampuan mahasiswa (Softskill)
2) Penyediaan pusat informasi
3) Peningkatan kompetensi dosendan mahasiswa
4) Penyelenggaraan Praktek Kerja lapangan
c.

Mempunyai mahasiswa berprestasi ditingkat regional 2 orang per tahun
Startegi Pencapaian
1) Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas
mahasiswa sesuai minat dan bakat masing-masing
2) Alokasi dana untuk menunjang kegiatan
3) Menyelenggarakan kompetisi lokal untuk menumbuhkan semangat
kompetisi

d. Karya Tulis mahasiswa 85% mengarah pada penggunaan tumbuhan
sebagai bahan baku obat
Startegi Pencapaian
PenyediaanJudul Karya Tulis Ilmiah oleh dosen-dosen yang memiliki
kualifikasi pada ranah dimaksud
4.2 Tujuan 2
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Teknis
Pelayanan Kesehatan
Sasaran
a.

Persentase Jumlah alumni yang bekerja pada Rumah Sakit dan
Puskesmas serta pusat layan kesehatan lainya
Startegi Pencapaian :
1) Penyusunan kurikulum yang berorientasi pada Teknis Pelayanan
Kesehatan
2) Menyelenggarakan Praktek Kerja Lapangan di Pusat Pelayanan
Kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dll

b. Jumlah alumni yang bekerja pada Klinik dan Apotek Swasta
Startegi Pencapaian :
1) Penyediaan Apotik Mini pada laboratorium Kefarmasian dan
Spesialis Alkes
2) Penyelenggaraan praktek kerja lapangan yang berorientasi
pada pelayanan farmasi komunitas seperti : PKL Apotek, PKL PBF
c.

Kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni Akademi Farmasi Dwi
Farma Bukittinggi di pelayanan
Startegi Pencapaian :
1) Pembinaan

soft

skills

diberikan

dalam

rangkaian

acara

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) seperti
Permainan yang mengasah kemampuan mahasiswa untuk bisa
menganalisa masalah, berkomunikasi, berkerjasama dengan
baik.
2) Mahasiswa lebih trampil dan ahli dalam menggunakan komputer
sekaligus memanfaatkan komputer dalam menunjang keahlianya
sebagai Ahli Madya Farmasi

d. Tercapainya

kompetensi

lulusan

di

Bidang

Teknis

pelayanan

Kefarmasian
Startegi Pencapaian :
1) Penyusunan

kurikulum

yang

berorientasi

pada

Farmasi

Komunitas
2) Penyediaan Apotik Mini sebagai tempat praktikum di kampus
3) Penyelenggaraan praktek kerja lapangan yang berorientasi pada
pelayanan farmasi komunitas seperti : PKL Apotek, PKL PBF dan
PKL Rumah Sakit
4.3 Tujuan 3
Menghasilkan karya ilmiah terutama pemanfaatan tumbuhan sebagai
bahan baku obat yang dimuat dalam jurnal lokal maupun nasional, yang
dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalm pelayanan kesehatan
Sasaran
a.

Terciptanya budaya meneliti di kalangan akademisi per semester
Startegi Pencapaian :
1) Karya Tulis mahasiswa mengacu pada penelitian eksperimen,
produk dan sosial/komunitas serta formulasi
2) Penyediaan Judul Karya Tulis Ilmiah oleh dosen-dosen yang
memiliki kualifikasi pada bidang masing masing

b. Rata-rata jumlah penelitian dosen diatas 1 penelitian per tahun
Startegi Pencapaian :
1) Pembinaan soft skills diberikan dalam Adanya Kebijakan yang
mewajibkan dosen untuk melakukan penelitian
2) Kebijakan untuk memberikan pendanaan bagi dosen yang
melakukan penelitian
3) Pengelompokan dosen berdasarkan bidang ilmu dan kajian
masing-masing
4) Menyediakan media publikasi untuk hasil penelitian dosen
5) Penguatan
penelitian

fasilitas-fasilitas

yang

mendukung

pelaksanaan

c.

Memiliki publikasi dosen yang dimuat dalam jurnal nasional dan
internasional baik terakreditasi ataupun tidak

minimal 9 judul per

tahun
Startegi Pencapaian
1) Memberikan insentif bagi dosen yang penelitiannya dimuat dalam
jurnal
2) Mengupayakan hasil penelitian terpublikasi di jurnal terakreditasi
nasional
3) Mengupayakan

hasil

penelitian

terpublikasi

di

jurnal

i

internasional
4) Mengikutsertakan hasil penelitian berupa artikel pada workshop
dan pertemuan ilmiah
d. SINTA Rangking
Startegi Pencapaian :
1) Memberikan insentif bagi dosen yang penelitiannya dimuat dalam
jurnal
2) Mengupayakan hasil penelitian terpublikasi di jurnal terakreditasi
nasional
3) Mengupayakan

hasil

penelitian

terpublikasi

di

jurnal

i

internasional
4) Mengikutsertakan hasil penelitian berupa artikel pada workshop
dan pertemuan ilmiah
4.4 Tujuan 4
Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat terutama dalam bidang
teknis kefarmasian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat
Sasaran
a. Terselenggaranya Pengabdian pada Masyarakat yang melibatkan dosen,
mahasiswa, alumni dan organisasi profesi
Startegi Pencapaian
1) Mengalokasikan biaya pengabdian masyarakat dari akademik
minimal 3 pertahun
2) Mengupayakan

kerjasama

dengan

organisasi

profesi

dalam

melaksanakan pengabdian masyarakat
b. Mempunyai 4 judul kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun nya
Startegi Pencapaian
1) Melakukan penggalian dana penunjang PKM dengan pihak eksternal
2) Penyediaan fasilitas dan infrastruktur teknologi informasi yang
dapat dimanfaatkan secara bersama-sama
c. Adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat per semester
Startegi Pencapaian
1) Membuat program pengabdian Masyarakat tiap awal tahun ajaran
untuk mahasiswa baru
2) Memprogramkan kegiatan Pengabdian Masyarakat saat promosi di awal
semester genap
3) Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan per orangan oleh
dosen dan tenaga kependidikan
4.5 Tujuan 5
Menghasilkan kerjasama kerjasama yang berdampak nyata bagi pengembangan insitusi, serta peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa
Sasaran
a.

Mempunyai kerjasama dengan stakeholder sekurangnya 5 kerjasama
Startegi Pencapaian
1) Meningkatkan partisipasi pada pertemuan-pertemuan akademik
regional maupun nasional untuk memperluas jejaring kerjasama
2) Kerjasama dalam pengrekrutan alumni sebagai karyawan
3) Memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum

b. Terjalinnya kerjasama antar perguruan tinggi
Startegi Pencapaian
1) MoU dengan perguruan tinggi dalam dan luar negri
2) Kerjasama dalam pemakaian laboratorium

dan peralatannya

untuk praktikum dan penelitian
3) Kerjasama dalam melanjutkan study, baik mahasiswa maupun
dosen
4) Kerjasama

dalam

melakukan

penelitian

masyarakat baik dosen maupun mahasiswa

dan

pengabdian

c.

Terjalinnya kerjasama dengan tempat PKL
Startegi Pencapaian
1) Kerjasama dalam pelaksanaan PKL mahasiswa
2) Membimbing mahasiswa di tempat PKL

d. Terjalinnya kerjasama dengan instansi lainnya
Startegi Pencapaian
1) organisasi profesi dalam melaksanakan kegiatan kefarmasian
2) Kerjasama

dengan

organisasi

sosial

dalam

menunjang

pengabdian masyarakat
3) Mengupayakan kerjasama dengan instansi pemerintah guna
menunjang terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi

Target dan Indikator Capaian

Indikator
Mahasiswa lulus tepat waktu
Rata-rata IPK Minimum 2,80
Peningkatan rata-rata IPK mahasiswa
Persentase lulusan dengan IPK >3,5
Rata-rata waktu tunggu lulusan dalam
mendapatkan pekerjaan adalah 1 bulan
atau kurang
Peningkatan jumlah modul total untuk
Praktikum
Mempunyai mahasiswa berprestasi
ditingkat regional 2 orang per tahun
Karya Tulis Ilmiah mahasiswa 85%
mengarah pada penggunaan tumbuhan
sebagai bahan baku obat
Jumlah alumni yang bekerja pada Rumah
Sakit dan Puskesmas serta pusat layan
kesehatan lainya
stakeholder terhadap kinerja alumni
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi di
pelayanan
Tercapainya kompetensi lulusan di Bidang
Teknis pelayanan Kefarmasian
Rata-rata jumlah penelitian dosen

Memiliki publikasi dosen yang dimuat
dalam jurnal nasional dan internasional
baik terakreditasi ataupun tidak
SINTA Rangking
Pengabdian kepada masyarakat / dosen /
tahun (judul / dosen/tahun)

Baseline 2018

2019

Tahun Capaian
2020
2021

2022

2023

89.55

89.9

90

91

92

93

19.48
3.11
9.09

25
3.12
10

30
3.13
11

35
3.14
12

40
3.15
13

45
3.16
14

84.3

86

88

90

92

94

1

2

3

4

5

6

0

0

0

1

1

1

75

76.3

77.6

78.9

80.2

81.5

73.83

75.13

76.43

77.73

79.03

80.33

70

73

76

79

82

85

66.45

69,25

73,15

76,25

80

85

0.27

0.36

0.45

0.54

0.63

0.72

0.27

0.36

0.45

0.54

0.63

0.72

895

800

775

750

700

650

0.27

0.36

0.45

0.54

0.63

0.72

Cara Pengukuran

Referensi

Rerata proporsi masa studi lulusan
dalam tiga tahun terakhir
Rerata IPK Lulusan , 2.75
Rerata IPK Lulusan
Rerata IPK Lulusan , 2.75
Rerata proporsi lulusan dengan
masa
tunggu ≤ 3 bulan dalam tiga tahun
terakhir
Manual Mutu

LAMPTKes

Prestasi Akademik dan non
Akademik
Jumlah Karya Tulis Ilmiah

LAMPTKes

Kesesuaian tempat kerja lulusan

Tracer Study

Indek kepuasan Stake Holder

Evaluasi Kinerja
Alumni

Hasil Ujian Kopetensi

Ukom 2018

Rerata jumlah penelitian/dosen
aktif
dengan sumber dana nasional
dalam tiga
tahun terakhir.
Rerata jumlah publikasi/dosen aktif
pada
jurnal nasional dalamt iga tahun
terakhir.
Peningkatan Tri Dharma Dosen
Rerata jumlah pengabdian/dosen
aktif pada
jurnal nasional dalamt iga tahun
terakhir.

QS. BAN-PT.
IKU Dikti

LAMPTKes
LAMPTKes
LAMPTKes
LAMPTKes

Akfar

Standar penelitian
ADF

QS. BAN-PT.
IKU Dikti

Monev
LAMPTKes

Terjalinnya kerjasama antar perguruan
tinggi
Terjalinnya kerjasama dengan tempat PKL
HKI (paten/hakcipta. dll) yang
didaftarkan (buah)

Buku Hasil Karya Dosen

1

1

2

2

3

3

4

6

6

6

8

8

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

5

5

Kerjasama dalam negeri

LAMPTKes

Kerjasama dalam negeri
Jumlah kumulatif HKI
(paten/hakcipta. dll)
yang didaftarkan dalam 3 tahun
terakhir
Karya Dosen

LAMPTKes
QS. BAN-PT.
IKU Dikti

LAMPTKes

Target dan Indikator Capaian
Tujuan
Menghasilkan
Tenaga
Teknis
kefarmasian
berkualitas
yang
mampu bekerja secara profesional,
berdaya
saing
tinggi
dan
berwawasan global, serta memiliki
karakter
dalam
mendukung
pembangunan nasional terutama di
bidang pelayanan kesehatan.

Tahun Capaian
2022
2021

Baseline
2018

2019

2020

89.55

89.9

90

91

19.48%

25%

30%

3.11

3.12

9.09%

10%

2023

Sasaran

Strategi Pencapaian

92

93

Mahasiswa lulus tepat waktu
pada tahun 2025 mencapai
95%

35%

40%

45%

Rata-rata IPK Minimum 2,80
Lulusan

3.13

3.14

3.15

3.16

Peningkatan
mahasisw

• Evaluasi perkuliahan & kemajuan belajar
mahasiswa tiap semester
• Evaluasi Kurikulum secara berkala 1 kali
dalam 2 tahun
• Pemberian kesempatan kepada
mahasiswa untuk perbaikan nilai
• Peningkatan jumalh dan jenis buku
referensi di perpustakaan secara
berkelanjutan setiap tahun
• Merancang ulang kurikulum untuk
mendongkrak rerata IPK lulusan ketepatan
waktu kelulusan

11%

12%

14%

16%

Persentase lulusan dengan
IPK >3,5 (Dengan Pujian)
sebesar 20%

rata-rata

IPK

•
•

84.3%

86%

88%

90%

92%

94%

Rata-rata waktu tunggu
lulusan dalam mendapatkan
pekerjaan adalah 1 bulan atau
kurang

•
•
•
•
•

0

0

0

1

1

1

Mempunyai mahasiswa
berprestasi ditingkat regional 2
orang per tahun

•

•

Peningkatan kompetensi masingmasing dosen dalam bidang keahlianya
dan kopetensi keahlian mahasiswa
Peningkatan ketersediaan bahan ajar
yang semakin baik dan referensi
penunjang perkuliahan dengan
informasi terbaru
Meningkatkan kemampuan mahasiswa
(Softskill)
Penyediaan pusat informasi
Peningkatan
jumlah
dan
mutu
kerjasama dengan stakeholder
Peningkatan kompetensi dosen dan
mahasiswa
Penyelenggaraan
Praktek
Kerja
Lapangan
dengan
berbagai
pengembangan sesuai kebutuhan pasar
Pengadaan sarana dan prasarana untuk
menunjang aktivitas mahasiswa sesuai
minat
dan bakat masing-masing
Alokasi dana untuk menunjang kegiatan

•

Menghasilkan karya ilmiah
terutama pemanfaatan tumbuhan
sebagai bahan baku obat yang
dimuat dalam jurnal lokal maupun
nasional, yang dapat bermanfaat
untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalm
pelayanan kesehatan

Karya Tulis Ilmiah mahasiswa
85% mengarah pada
penggunaan tumbuhan
sebagai bahan baku obat
Terciptanya budaya meneliti di
kalangan akademisi per
semester

75

76.3

77.6

78.9

80.2

81.5

75

76.3

77.6

78.9

80.2

81.5

0.27

0.36

0.45

0.54

0.63

0.72

Rata-rata jumlah penelitian
dosen diatas 1 penelitian per
tahun

0.27

0.36

0.45

0.54

0.63

0.72

Memiliki publikasi dosen yang
dimuat dalam jurnal nasional
dan internasional baik
terakreditasi ataupun tidak
minimal 9 judul per tahun

SINTA Rangking

895

800

775

750

700

650

Menyelenggarakan kompetisi lokal
untuk
menumbuhkan
semangat
kompetisi
Penyediaan dan pemilihan Judul Karya Tulis
Ilmiah mahasiswa oleh dosen-dosen yang
memiliki kualifikasi pada ranah dimaksud
• Karya Tulis mahasiswa mengacu pada
penelitian eksperimen, produk dan
sosial/komunitas serta formulasi
• Penyediaan Judul Karya Tulis Ilmiah oleh
dosen-dosen yang memiliki kualifikasi
pada bidang masing masing
• Pembinaan soft skills diberikan dalam
Adanya Kebijakan yang mewajibkan
dosen untuk melakukan penelitian
• Kebijakan untuk memberikan pendanaan
bagi dosen yang melakukan penelitian
• Pengelompokan dosen berdasarkan
bidang ilmu dan kajian masing-masing
• Menyediakan media publikasi untuk hasil
penelitian dosen
• Penguatan fasilitas-fasilitas yang
mendukung pelaksanaan penelitian
• Memberikan insentif bagi dosen yang
penelitiannya dimuat dalam jurnal
• Mengupayakan hasil penelitian
terpublikasi di jurnal terakreditasi nasional
• Mengupayakan hasil penelitian
terpublikasi di jurnal i internasional
• Mengikutsertakan hasil penelitian berupa
artikel pada workshop dan pertemuan
ilmiah
• Memberikan insentif bagi dosen yang
penelitiannya dimuat dalam jurnal
• Mengupayakan hasil penelitian
terpublikasi di jurnal terakreditasi nasional
• Mengupayakan hasil penelitian
terpublikasi di jurnal i internasional
• Mengikutsertakan hasil penelitian berupa
artikel pada workshop dan pertemuan
ilmiah

Tujuan
Menghasilkan karya ilmiah
terutama pemanfaatan tumbuhan
sebagai bahan baku obat yang
dimuat dalam jurnal lokal maupun
nasional, yang dapat bermanfaat
untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalm
pelayanan kesehatan

Baseline
2018

2019

Tahun Capaian
2022
2020
2021

2023

75

76.3

77.6

78.9

80.2

0.27

0.36

0.45

0.54

0.27

0.36

0.45

0.54

Sasaran

Strategi Pencapaian

81.5

Terciptanya budaya meneliti di
kalangan akademisi per
semester

0.63

0.72

Rata-rata jumlah penelitian
dosen diatas 1 penelitian per
tahun

0.63

0.72

Memiliki publikasi dosen yang
dimuat dalam jurnal nasional
dan internasional baik
terakreditasi ataupun tidak
minimal 9 judul per tahun

• Karya Tulis mahasiswa mengacu pada
penelitian eksperimen, produk dan
sosial/komunitas serta formulasi
• Penyediaan Judul Karya Tulis Ilmiah oleh
dosen-dosen yang memiliki kualifikasi
pada bidang masing masing
• Pembinaan soft skills diberikan dalam
Adanya Kebijakan yang mewajibkan
dosen untuk melakukan penelitian
• Kebijakan untuk memberikan pendanaan
bagi dosen yang melakukan penelitian
• Pengelompokan dosen berdasarkan
bidang ilmu dan kajian masing-masing
• Menyediakan media publikasi untuk hasil
penelitian dosen
• Penguatan fasilitas-fasilitas yang
mendukung pelaksanaan penelitian
• Memberikan insentif bagi dosen yang
penelitiannya dimuat dalam jurnal
• Mengupayakan hasil penelitian
terpublikasi di jurnal terakreditasi nasional
• Mengupayakan hasil penelitian
terpublikasi di jurnal i internasional
• Mengikutsertakan hasil penelitian berupa
artikel pada workshop dan pertemuan
ilmiah
• Memberikan insentif bagi dosen yang
penelitiannya dimuat dalam jurnal
• Mengupayakan hasil penelitian
terpublikasi di jurnal terakreditasi nasional
• Mengupayakan hasil penelitian
terpublikasi di jurnal i internasional
• Mengikutsertakan hasil penelitian berupa
artikel pada workshop dan pertemuan
ilmiah

SINTA Rangking

895

800

775

750

700

650

Tujuan
Menghasilkan kegiatan
pengabdian masyarakat terutama
dalam bidang teknis kefarmasian
yang manfaatnya dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat

Baseline
2018

Tahun Capaian
2022
2021

2019

2020

1

1

2

2

0.27

0.36

0.45

0.54

2023

Sasaran

3

3

Terselenggaranya Pengabdian
pada Masyarakat yang
melibatkan dosen, mahasiswa,
alumni dan organisasi profesi

0.63

0.72

Mempunyai 4 judul kegiatan
pengabdian masyarakat
setiap tahun nya

Adanya kegiatan Pengabdian
Masyarakat per semester

Menghasilkan kerjasama
kerjasama yang berdampak nyata
bagi pengem- bangan insitusi,
serta peningkatan kualitas dosen
dan mahasiswa

Mempunyai kerjasama dengan
stakeholder sekurangnya 5
kerjasama

4

6

8

10

12

14

1

1

2

2

3

3

Terjalinnya kerjasama antar
perguruan tinggi

4

6

6

6

8

8

Terjalinnya kerjasama dengan
tempat PKL

Strategi Pencapaian
• Mengalokasikan biaya pengabdian
masyarakat dari akademik minimal 3
pertahun
• Mengupayakan kerjasama dengan
organisasi profesi dalam melaksanakan
pengabdian masyarakat
• Melakukan penggalian dana penunjang
PKM dengan pihak eksternal
• Penyediaan fasilitas dan infrastruktur
teknologi informasi yang dapat
dimanfaatkan secara bersama-sama
• Membuat program pengabdian
Masyarakat tiap awal tahun ajaran untuk
mahasiswa baru
• Memprogramkan kegiatan Pengabdian
Masyarakat saat promosi di awal semester
genap
• Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang
dilakukan per orangan oleh dosen dan
tenaga kependidikan
•
Meningkatkan partisipasi pada
pertemuan-pertemuan akademik
regional maupun nasional untuk
memperluas jejaring kerjasama
•
Kerjasama dalam pengrekrutan alumni
sebagai karyawan
•
Memberikan masukan untuk
pengembangan kurikulum
•
MoU dengan perguruan tinggi dalam
dan luar negri
•
Kerjasama dalam pemakaian
laboratorium dan peralatannya untuk
praktikum dan penelitian
•
Kerjasama dalam melanjutkan study,
baik mahasiswa maupun dosen
•
Kerjasama dalam melakukan penelitian
dan pengabdian masyarakat baik
dosen maupun mahasiswa
•
Kerjasama dalam pelaksanaan PKL
mahasiswa

•

1

2

2

3

4

5

Terjalinnya kerjasama dengan
instansi lainnya

•
•
•

Membimbing mahasiswa di tempat
PKL
Mengupayakan kerjasama dengan
organisasi profesi dalam melaksanakan
kegiatan kefarmasian
Kerjasama dengan organisasi sosial
dalam menunjang pengabdian
masyarakat
Mengupayakan kerjasama dengan
instansi pemerintah guna menunjang
terlaksananya Tri Dharma Perguruan
Tinggi

BAB V
ANALISIS SITUASI

ANALISIS SWOT AKADEMI FARMASI DWI FARMA BUKITTINGGI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA

Strength
1.
Anaisis SWOT Akademi Farmasi Dwi
Farma

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Perumusan visi, misi, dan tujuan Akademi
Farmasi Dwi Farma melibatkan seluruh
komponen stakeholder.
Merupakan Akademi Farmasi Pertama di
Sumatera Barat dengan tenaga pengajar 90%
S2
Adanya komitmen dari segenap jajaran
pimpinan, terhadap pencapaian visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang sudah dirumuskan dan
ditetapkan
Adanya komitmen dari seluruh tenaga Pendidik
dan kependidikan, untuk mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang sudah dirumuskan dan
ditetapkan
Tersedianya tata cara pemilihan pemimpin atau
pengelola dan mekanisme pengalihan tugas
Memiliki aturan dan etika bagi tenaga pendidik,
tenaga kependidikan dan mahasiswa
Memiliki mekanisme pengambilan kebijakan
yang melibatkan anggota dan pimpinan
Memiliki penilaian eksternal maupun internal
Memiliki mekanisme umpan balik terhadap
proses pembelajaran Program Studi baik dari
internal maupun eksternal
Memiliki jaringan kerja sama dengan lembaga
pendidikan dan organisasi profesi, institusi

Weakness
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Belum dikenal masyarakat dan akreditasi
masih C
Keragaman stakeholder khususnya user,
kadang
memunculkan
kesulitan
para
perumus (pengambil keputusan) dalam
merumuskan, misi, dan prioritas sasaran.
Profesionalisme pengelolaan pada level
tenaga
kependidikan
masih
harus
ditingkatkan.
Belum semua personel akrab dengan
teknologi informasi yang terintegrasi dengan
system pengelolaan
Belum semua tenaga pendidik dan kependidikan menyadari pentingnya standar kualitas
dan penjaminan mutu.
Mekanisme evaluasi internal yang terlaksana
belum ditindaklanjuti secara optimal.
Mahasiswa yang daftar maupun yang
diterima belum semuanya berasal dari
jurusan IPA masih ada yang berasal dari IPS,
SMK, bahkan ada juga yang berasal dari MA
yang berasal dari jurusan IPS
Status akreditasi yang masih C sehingga
banyak calon mahasiswa lebih memilih
institusi lain yang sudah terakreditasi B atau
A

7. sistem rekruitmen mahasiswa setiap tahun telah
terstruktur dengan baik sehingga semakin lama
jumlah calon mahasiswa yang mendaftar
semakin meningkat dan seleksinya semakin
ketat
8. Jumlah dosen yang memiliki Jabatan fungsional
Akademik sudah mencapai 60%
9. Tenaga pengajar/dosen mempunyai jenjang
pendidikan Magister
10. Rekruitmen dosen dan pegawai telah mengacu
pada kebutuhan berdasar rasio dosen: mahasiswa,
11. Kualifikasi dosen sudah memenuhi peraturan UU
Guru dan Dosen ( UU No.14 tahun 2005 ) Pasal
45 dan 46
12. Penempatan dosen mengajar disesuaikan
dengan bidang keahlian dan pengalaman
praktis.
13. Semakin meningkatnya kualitas dosen baik
dalam pencapaian gelar akademik maupun
sebutan profesional
14. Peningkatan kemampuan SDM dosen dan
tenaga
kependidikan
dilakukan
dengan
meningkatkan
jenjang
pendidikan,
dan
penambahan softskill yang relevan dengan
kebutuhan
15. Penyusunan kurikulum didasarkan pada
kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa
sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
16. Menjalin hubungan kerjasama dengan instutusi
lain dalam hal PKL.
17. Menjalin kerja sama dengan organisasi PAFI
untuk meningkatkan kemampuannya dan
pengawalan lulusan.
18. Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan
Kota Bukittinggi
19. Dengan status PTS, Akfar Dwi Farma lebih
fleksibel dalam penggunaan anggaran
20. Dana yang diperoleh dialokasikan sesuai
dengan program studi

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

Sebagian calon mahasiswa nilai raport SMA
masih dibawah standard kompetensi yang
harus dicapai
Belum
ada
rekrutmen
atau seleksi
penerimaan tenaga / karyawan secara tertulis
Belum adanya Jaminan Asuransi Kesehatan
pada dosen
Perlu peningkatan kuantittas
Metode pembelajaran masih berupa tutorial
belum sepenuhnya student centered learning
Kemandirian mahasiswa dalam belajar masih
kurang
Belum menerapkan e-learning
sarana fasilitas berkonsekuensi terhadap
peningkatan
anggaran
pemeliharaan,
sedangkan dana dari mahasiswa untuk
menunjang proses pendidikan masih kurang
penggunaan internet secara seren-tak pada
jam tertentu, menjadikan akses internet oleh
sebagian anggota sivitas akademika pada
akhirnya dipersepsi internet pada Akfar Dwi
Farma masih kurang.
Semangat dosen meneliti masih rendah
Tidak semua dosen memublikasikan hasil
penelitiannya di jurnal ilmiah
Kurangnya
kesadaran
para
dosen
mendaftarkan hasil penelitiannya untuk
mendapatkan
perlindungan
Hak
atas
Kekayaan Intelektual (HaKI).

21. Akfar Dwi Farma memiliki tanah yang cukup
sehingga masih terbuka untuk membangun
fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran
aktivitas PBM dan peningkatan aktivitas dalam
proses pendidikan
22. Akfar Dwi Farma telah memiliki jaringan
komunikasi dan informasi berbasis teknologi baik
internal maupun eksternal.
23. Kapasitas bandwidth pada Akfar Dwi Farma saat
ini sudah memadai
24. Keberlanjutan, pengadaan dan pemanfaatanya
Sesuai dengan alokasi dana yang telah
terprogram pada rencana anggaran belanja
25. Adanya komitmen dari segenap pimpinan untuk
terus secara konsisten mengembangkan
pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi
informasi dalam semua kegiatan tridarma
perguruan tinggi
26. Perkembangan literasi media dan informasi di
kalangan sivitas akademika menjadikan semakin
tingginya penggunaan internet.
27. Dosen Memiliki jurnal penelitian yang ber ISSN
dan terindek scopus
28. Jumlah penelitian, buku dan publikasi dosen
masih sedikit
29. Telah melakukan kerjasama dengan berbagai
instansi terkait
30. Telah menghasilkan dosen yang mampu menulis
buku ajar
31. membentuk LPPM yang ditangani secara
professional
32. Telah dianggarkan dana yang cukup untuk
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

1.
2.

Opportunity
Dukungan Pemerintah Daerah dan Profesi
Masih kurangnya tenaga teknis kefarmasian
di Sumatera Barat

1.
2.

SO
Meningkatan kualitas mulai pencapaian status
akreditasi sekurang-kurangnya B
Merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan dinamika
perubahan yang ada.

1.
2.

WO
Menyusun rencana induk penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat
Mengembangkan berbagai kerja sama untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Adanya Undang-undang dan regulasi dalam
pembangunan pendidikan
Minat yang tinggi dari masyarakat untuk studi
di level D III masih sangat baik.
Semangat masyarakat untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi masih tinggi.
Meningkatnya tawaran kerja sama dari pihak
eksternal
Berkembangnya
berbagai
teknologi
komunika-si memungkinkan efisiensi sistem
kepemim-pinan dan manajemen
Terbentuknya
LPM
sebagai
upaya
pemenuhan
dan
peningkatan standar
akademik
Setelah lulus mahasiswa dapat diterima dan
sesuai harapan pengguna lulusan
Terbukanya kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang lebih tinggi
Banyaknya pelamar calon dosen Dan dosen
luar yang menunjang system PBM
Adanya jaminan tenaga kerja yang meliputi:
jaminan pensiun, kecelakaan kerja dan
kematian.
Adanya BPJS Kesehatan atau JKN yang
dapat dimanfaatkan untuk peningkatan
kesejahteraan dosen dan karyawan
Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik
antar karyawan, dan kerjasama yang baik
antar mahasiswa dan tenaga pengajar
memungkinkan untuk menyusun atau
mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan
pasar (pengguna)
Kebutuhan pasar/pengguna masih terus
meningkat
Peluang kerja tenaga D3 Farmasi masih
sangat luas
Jumlah mahasiswa yang meningkat, akan
meningkatkan serta mempermudah dalam
sistem alokasi dana

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Menyusun rencana induk pengembangan
Akademi dan manajemen serta Tridarma
Perguruan Tinggi
Meningkatkan kompetensi dosen yang ada
sesuai kebutuhan proses pembelajaran
Meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai
dengan tuntutan dunia kerja
Mengembangkan jejaring kerjasama.
Pemanfaatan
teknologi
komunikasi
dan
informasi untuk sosialisasi dan penyadaran
penting-nya standar mutu.
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
sivitas akademika sesuai dengan peran dan
tugas serta bidang garapannya.
Pengembangan program studi yang sejalan
dengan perkembangan keilmuan dan tuntutan
pengguna.
Mengembangkan
jaringan
kerja
sama
kelembagaan baik dengan swasta maupun
negeri,
Pengembangan informasi dan kerja sama
dengan lembaga-lembaga pemberi beasiswa
Dosen dan tenaga kependidikan di Akfar Dwi
Farma yang memiliki kompetensi merupakan
modal dalam memanfaaatkan dana
mengupayakan
untuk
meningkatkan
kemampuan dosen dalam hal meneliti dan
memperluas kerja sama dengan penyandang
dana
Menjadikan penulisan artikel ilmiah dan
pembuatan
buku
bagian
dari
proses
pembelajaran
(kurikulum/PBM)
disertai
dukungan dana/insentif.
Pembentukan Tim khusus untuk perubahan
kurikulum
yang
menghasilkan
proses
pembelajaran serta suasana akademik yang
kondusif.
Peningkatan kualitas dan kuantitas karya
akademik dosen baik buku maupun penelitian.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

sesuai dengan tuntutan untuk mencapai
tujuan
Memaksimalkan peluang yang ada untuk
mengembangkan kompetensi mahasiswa
sesuai dengan tujuan program Studi
Menjalin kemitraan dengan industri pengguna lulusan
Mengenalkan prodi kepada masyarakat
melalui berbagai aktivitas promosi
mengembangkan website akademi untuk
publikasi dan jaringan informasi
Membangun sistem informasi akademik berbasis data dan teknologi informasi
menye-diakan dan meningkatkan layanan
untuk
mengakases
informasi
dengan
menggu-nakan perangkat teknologi
Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik
dan personel dalam menindak lanjuti
perkembangan Iptek
Mengembangkan program studi baru dan
berijin dikti
meningkatkan promosi untuk memberi
informasi yang tepat mengenai Prodi hingga
masyarakat luas mendapat informasi jelas
dan benar bagaimana pendidikan di Akfar Dwi
Farma
Meningkatkan kompetensi dosen dan
pegawai dalam bidang manajemen sehingga
mampu menghasilkan sumber daya manusia
yang kompetitif
Publikasi artikel ilmiah di Akfar Dwi Farma
harus lebih ditingkatkan
Pemberian Reward yang sesuai untuk
memelihara komitmen dosen terhadap
peningkatan kualitas pembelajaran
Penyesuaian kurikulum dengan perubahan
tuntutan serta kemajuan teknologi
Akademi melakukan pengelolaan dan
memanfaatkan aset agar hasilnya bisa

19. memiliki aset yang bisa dijadikan bagian
pengembangan usaha
20. Penggelolaan
anggaran
dana
yang
terprogram akan mempermudah dalam
pengelolaan dan stabilitas penggunaan dana
21. Semakin terbukanya pengetahuan dan
teknologi melalui jaringan eksternal (internet).

Threat
Bermunculannya Program studi D-III Farmasi
di Sumatera Barat
2. Profesi Tenaga Teknis Kefarmasian belum
dikenal oleh masyarakat
3. Banyaknya Perguruan Tinggi pesaing yang
sama-sama sudah menerapkan standar
kompe-tensi
4. Adanya perbedaan standar mutu di antara
per-guruan tinggi.
5. Situasi persaingan global dalam bidang
pendidikan
6. Mahasiswa yang sudah diterima tidak kembali
daftar ulang (registrasi)
7. Mahasiswa tidak bisa menjadi PNS karena
status akreditasi kampus masih C
8. Tuntutan
dunia
kerja
untuk
selalu
meningkatkan kualitas SDM
9. Adanya tuntutan yang lebih baik tentang
pendidikan dari masyarakat yang ditunjang
dengan SDM yang memadai
10. Tidak adanya bantuan dana yang besar
apabila ada osen/karyawan/keluarganya yang
sakit
11. Perguruan tinggi lain menawarkan gaji yang
lebih besar memungkinkan terjadi perpidahan
dosen/karyawan ke institusi lain
1.

17. LPPM Mengembangkan kerja sama di bidang
penelitian dan pengabdian di luar institus
1.

ST
Mengikuti perkembangan kebijakan yang ada
dan menyesuaikan dengan tuntutan yang ada
tanpa mengabaikan visi, misi, dan tujuan yang
telah ditetapkan
2. Meningkatkan mutu lulusan Ahli madya Farmasi
dengan memperkuat mutu pembelajaran
3. Memaksimalkan perkembangan teknologi untuk
merealisasikan visi, misi, dan pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan
4. Meningkatkan daya saing dengan program studi
di perguruan tinggi lain dengan memaksimalkan
keunggulan sebagai lembaga pendidikan tinggi
swasta yang telah dikenal dan terus
berkembang.
5. Meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia (tenaga pendidik dan kependidikan).
6. Meningkatkan partisipasi sivitas akademika
dalam pencapaian tujuan institusi.
7. Mengembangkan kepemimpinan yang transparan, konsisten namun tetap mengutamakan
kebersamaan melalui partisipasi aktif, menyeluruh, dan terbuka.
8. Menerapkan pengelolaan atau manajemen
kelembagaan yang efisien sinergi dan produktif
melalui cara kerja dan manajemen profesional.
9. Meningkatkan partisipasi akademika dalam
berbagai kegiatan
10. Peningkatan aksesibilitas informasi bagi seluruh
sivitas akademika
1.

dipakai melakukan pemeliharaan sarana dan
prasarana yang ada.
17. melakukan berbagai kerjasama dengan
berbagai provider dan badan-badan yang
menjadi sumber-sumber ilmu pengetahuan
18. Merintis kerja sama dengan institusi untuk
mempublikasikan hasil penelitian.
19. Kerja sama dengan lembaga HaKI untuk
memfasilitasi pendaftaran HaKI dosen
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

WT
Meningkatkan fleksibilitas struktur organisasi
dalam berbagai upaya untuk merealisasikan
visi, misi, dan tujuan lembaga.
Meningkatkan kerja sama dengan industri
pengguna lulusan dalam proses PBM
Mengoptimalkan teknologi dalam berbagai
upaya untuk merealisasikan visi, misi, dan
tujuan
Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan dengan kompetensi yang
memadai
Meningkatkan kompetensi lulusan yang
selaras dengan tuntutan pengguna lulusan.
Adopsi
kurikulum
yang
mendukung
keterwujudan VMTS dan mengangkat daya
saing
Peningkatan status akreditasi institusi dan
program studi
peningkatan standar penjaminan mutu
Meningkatkan jumlah sitasi karya ilmiah
dosen
menambah jumlah penelitian dosen
penambahan saluran informasi berbasis ICT
Peningkatan kualitas dan daya saing
Promosi prodi melalui jaringan yang dimiliki
dan berbagai media internet untuk menjaring
mahasiswa terbaik
Penyediaan beasiswa

12. Era pasar bebas memungkinkan masuknya
Perguruan Tinggi Asing siap kerja di
Indonesia.
13. Peraturan pendidikan tinggi tentang mutu dan
kualifikasi dosen minimal mempunyai gelar
akademik S2
14. Belum
tersedia
dana
abadi
untuk
pembangunan
15. Tidak
efektifnya
penggunaan
dan
pemanfaatan sarana merupakan pemborosan
karena nilai penyustutan
16. Tidak terdeteksinya sarana dan prasarana
yang rusak akan memperparah keadaan serta
mengurangi jumlah fasilitas yang ada,
sehingga tidak mampu digunakan secara
optimal
17. Banyaknya institusi pendidikan yang berdiri
yang bergerak di bidang kesehatan menjadi
kompetitor
untuk
meraih
hibah
penelitian/pengabdian dari DIKTI
18. Semakin kompleksnya permasalahan di
masyarakat sehingga memicu peningkatan
teknologi
pengajaran,
penelitian
dan
pengabdian masyarakat

11. Peningkatan kualitas dan daya saing program
studi
12. Peningkatan kerjasama dengan berbagai
lembaga untuk pemberian beasiswa
13. Akfar Dwi Farma merupakan sumber daya yang
memiliki kreativitas, mempunyai karya-karya
yang dapat diandalkan untuk dimanfaatkan
masyarakat luas
14. Akfar Dwi Farma memiliki kekhasan dalam
pengembangan keilmuannya
15. Menjaga kesesuaian kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
16. Tetap menjaga kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik sesuai tuntutan
masyarakat dan kemajuan teknologi.
17. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan
lulusan sesuai kebutuhan di dunia kerja
18. Berusaha mencarikan dan abadi sebagai
langkah untuk menggalang perubahan
19. Membentuk tim khusus untuk mendaftarkan
karya dosen yang mendapatkan HAKI

15. Dosen telah memiliki keahlian yang sesuai
dengan prodi
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pro-ses
belajar mengajar yang berkelanjutan.
17. Mengurangi beban mengajar dosen sehingga mudah untuk mengatur jadwal dosen agar
tidak bentrok.
18. Memberikan system reward and punish-ment
untuk penilaian evaluasi proses PBM
19. Memperbanyak MoU untuk kegiatan Praktek
Kerja Lapangan
20. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga
haki untuk melindungi kekayaan intelektual
dosen

5.1 SWOT/BALANCED SCORE CARD
Analisis situasi yang dilakukan secara internal oleh Akademi Farmasi Dwi
Farma Bukittinggi bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran keberadaan/
kualitas institusi saat ini. Dalam konteks perencanaan strategis, hal tersebut
sekaligus merupakan analisis

kesenjangan antara keadaan saat ini dengan

gambaran masa depan yang diinginkan.
Kekuatan (S)

•
Internal

•

•
•
•
•
•

Rumusan visi, misi dan sasaran
Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi jelas dengan tahapan
waktu yang sangat jelas dan
sangat realistik, yang didukung
oleh dokumen yang lengkap serta
dilaksanakan
secara
terus
menerus dan konsisten.
Animo
dan
kepercayaan
masyarakat terhadap institusi
Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi cukup besar.
Memiliki program studi dengan
peringkat akreditasi yang baik (B)
Memiliki sataf pengajar yang
kompeten dan kualifikasi yag
memenuhi syarat
Memiliki gedung kampus yang
memadai dengan sarana dan
prasarana yang lengkap
Adanya kerjasama yang baik
dengan berbagai instansi yang
mendukung
Komitmen pimpinan yang tinggi
dalam pengembangan Akademi
Farmasi Dwi Farma Bukittinggi

Kelemahan (W)

•

•
•
•
•
•
•

Pemahaman terhadap visi,
misi, tujuan dan sasaran oleh
civitas akademika Akademi
Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
belum optimal.
Pemahaman visi misi oleh
pihak eksternal (stakeholders)
belum optimal
Promosi untuk program studi
ke masyarakat belum optimal
Kemandirian
mahasiswa
dalam proses pembelajaran
masih rendah
Kunjungan
mahasiswa
ke
perpustakaan masih kurang
Pelibatan mahasiswa dalam
penelitian dan pengabdian
masyarakat masih kurang
Kurang terciptanya inovasiinovasi
bari
dikalangan
mahasiswa dan dosen

Eksternal

Peluang (O)

Ancaman (T)

• Bukittinggi sebagai Medan sebagai
Kota Pendidikan dan Pariwisata
dengan mobilitas masyrakat yang
tinggi dan kelengkapan informasi
yang memadai membuat masyarakat
studi di Bukittinggi
• Era perdagangan bebas seperti MEA
membutuhkan SDM yang berkualitas
tinggi dan mampu bersaing di tingkat
lokal, nasional dan internasional
• Tingginya minat masyarakt untuk
memulai dan melanjutkan studi di
Akademi
Farmasi
Dwi
Farma
Bukittinggi

• Kurikulum belum sepenuhnya

Strategi S – O
1. Peningkatan rumusan visi, misi,
tujuan secara jelas dan realistis
2. Peningkatan pelaksanaan PBM
dengan IT
3. Peningkatan dosen ; keterampilan
mendapatkan
hibah
dan
pengabdian
masyarakat
dari
emenristekdikti
4. Pemanfaatan
praktisi
untuk
meningkat dan relevansi kurikulum
5. Peningkatan keikutsertaan dosen
dalam
seminar nasional dan
internasional
Strategi S – T
Strategi

1. Peningkatan sosialisasi visi, misi,
tujuan ke pengguna lulusan
2. Peningkatan
pengelolaan
tata
pamong yang sehat
3. Peningkatan mutu pengelolaan
PBM, bimbingan Tugas akhir
4.Peningkatan kualitas mengajar
dosen
4. Peningkatan relevansi kurikulum
dengan melibatkan praktisi dan
pengguna lulusan
5. Pemanfaatan IT dan PBM dan
pengelolaan Program Studi
6. Peningkatan atas kualitas sarana
dan prasarana
7. Peningkatan
pendampingan
mendapatkan
hibah
dari
Kemenristekdikti

menunjang pencapaian visi,
misi, tujuan dan sasaran
• Laju
pertumbuhan
IPTEK
sangat cepat dan dibutuhkan
penguasaan IPTEK itu senditi
• Adanya institusi yang sama
dengan Akademi Farmasi Dwi
Farma
Bukittinggi
untuk
menghasilkan lulusan yang
sama
• Ketatnya
persaingan
memasuki dunia kerja dan
semakin ketatnya persaingan
dunia usaha
Strategi W – O
1. Peningkatan pemahaman visi,
misi, tujuan pada
civitas
akademika
2. Peningkatan motivasi, semangat,
belajar
mandiri
m ahasiswa rendah
3. Memfasilitasi
pengurusan
jabatan Fungsional Dosen
4. Peningkatan
metode
pembelajaran dengan e-learning
5. Peningkatan
sumber
dana
melalui hibah penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
Strategi W – T

1. Melibatkan

praktisi
dalam
perumusan visi, misi, tujuan
dan sasaran
2. Peningkatan tugas mandiri dan
kelompok mahasiswa dalam
pembelajaran
3. Melaksanakan
pelatihan
penulisan proposal penelitian
dan
pengabdian
kepada
masyarakat
4. Merencanakan
pelaksanaan
pelatihan pembelajaran elearning

5.2 Strategi dan Pengembangan Mutu Akademik
a. Mengembangkan

berbagai

jalur

dan

promosi

penjaringan

untuk

mendapatkan mutu dari calon mahasiswa baru
b. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
c. Meningkatkan kualitas proses pembimbingan akademik dan proses
pembimbingan Tugas Akhir
d. Mengembangkan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI)
e. Peningkatan kualitas pada proses mengajar dosen
f. Pengembangan

pembelajaran

berbasis

teknologi

informasi

dan

komunikasi
g. Pengembangan dalam bahan ajar yang bermutu melalui pelatihan
penulisan buku ajar
h. Pengembangan

kemampuan

dosen

memperoleh

Hibah

penelitian

melalui pelatihan
5.3 Strategi dan Pengembangan Manajemen Internal dan Organisasi
a.

Pengembangan perekrutan SDM yang didasarkan pada prestasi dan
kualifikasi pendidikan

b. Pengembangan SDM melalui studi lanjut, pelatihan, seminar, lokakarya.
c.

Pengembangan

sistem

penjaminan

mutu

melalui

pelaksanaan

evaluasi diri yang kontinu dan berkelanjutan.
d. Pengembangan kerjasama dengan institusi pendidikan, industri, dan
alumni secara konsisten dan berkelanjutan.
5.4 Strategi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
a.

Pengembangan peralatan Laboratorium yang terstandarisasi.

b.

Pengembangan peralatan pembelajaran menggunakan multi media

c.

Pengembangan sarana pendukung ekstrakurikuler

d.

Pengembangan perpustakaan dengan menambah koleksi buku

e.

Pengembangan sarana Computer Base Test (CBT)

BAB VI
KEBIJAKAN DASAR DAN RENCANA PROGRAM
6.3

KEBIJAKAN DASAR
Penyusunan Rencana Program dalam Renstra 2019-2023 berlandaskan

upaya menjadikan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi menjadi institusi
terkemuka

baik

nasional

melalui

peningkatan

mutu

pendidikan

yaitu

mengembangkan kurikulum sesuai standar internasional. Kebijakan dasar
tersebut yang mendasari setiap strategi dalam melaksanakan kebijakan program
studi melalui Program dan Kegiatannya di :
• Bidang akademik
• Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
• Bidang kemahasiswaan
• Bidang organisasi dan tata kelola
• Bidang kerjasama institusional
• Bidang peningkatan sarana prasarana pembelajaran
6.4

RENCANA PROGRAM
Kebijakan dasar dijabarkan kedalam sejumlah strategi yang masing-

masing member arah kepada implementasi program, yaitu :
6.4.1 Bidang Akademik
a. Pengembangan Pendidikan
•

Disusun kurikulum berbasis KKNI yang disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat/stake

holder.

Kebutuhan

ditetapkan

melalui

Need

Assessment yang komprehensif agar kompetensi lulusan benar – benar
dapat bersaing.
•

Penyelenggaraan pendidikan mengacu standar kurikulum nasional.

•

Dilakukan monitoring dan evaluasi, dan pengembangan Kurikulum
Pendidikan secara terus menerus oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM)

b. Untuk mengembangkan Mutu dan Daya Saing perlu :
•

Dirumuskan standar penjaminan mutu akademik sebagai parameter dan
indikator yang harus dicapai.

•

Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh unit khusus yang independen.

•

Dilakukan usaha intensif dan berkelanjutan untuk meraih akreditasi
setinggi mungkin.

c. Untuk meningkatkan efektivitas Proses Belajar Mengajar perlu :
•

Menumbuhkan atmosfir akademik yang kondusif bagi proses belajar
mengajar.

•

Menciptakan variasi dalam metode pembelajaran dengan prinsip Student
Centered Learning

•

Meningkatkan motivasi, ketrampilan belajar, keterampilan klinik, dan
pembekalan kecakapan hidup (life skill) untuk meningkatkan daya saing
lulusan memasuki pasar kerja.

•

Meningkatkan

motivasi,

kemampuan

akademik,

kependidikan dosen dalam pembelajaran

dan

dan

pembekalan

keterampilan
kompetensi

kepada lulusan.
6.4.2 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
1.

Menumbuhkan iklim dan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan
minat penelitian baik di kalangan mahasiswa maupun dosen

2.

Mengembangkan

riset

unggulan

di

bidang

kesehatan

masyarakat,

keperawatan dan kebidanan, dengan melakukan Pengembangan pengabdian
kepada masyarakat dilaksanakan dengan :
a. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek
pencegahan dan promotif serta kuratif
b. Pelayanan kepada

masyarakat,

yang

pelayanan langsung pada masyarakat.

dimaksudkan

memberikan

6.4.3 Bidang Kemahasiswaan
1. Menumbuhkan kegiatan kemahasiswaan yang bermutu dan

sesuai

dengan visi, misi dan tujuan
2. Meningkatnya kuantitas dan mutu pengembangan minat dan bakat
mahasiswa untuk mendukung pengembangan diri.
3. Meningkatnya kesejahteraan spiritual, moral dan material mahasiswa.
4. Meningkatnya pemahaman dan toleransi keberagaman budaya di
lingkungan mahasiswa.
6.4.4 Bidang Organisasi dan Tata kelola
1. Tersusunnya Struktur Organisasi yang efektif, efisien, dan produktif,
yang dapat mewadahi penyelenggaraan fungsi-fungsi program studi.
2. Terselenggaranya fungsi-fungsi manajemen/ tata kelola yang sehat,
terbuka, kondusif, transparan, dan akuntabel.
3. Berkembangnya kemampuan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
4. Meningkatnya Capacity Building dalam rangka penyehatan organisasi.
5. Terselenggaranya pola pengembangan Sumber Daya Manusia yang
terukur dengan jujur dan objektif berdasarkan standar kinerja yang
baku.
6.4.5 Bidang Kerjasama Institusional
1. Terciptanya Kerjasama yang mampu dengan efektif mengoptimalkan
networking dan resource sharing untuk peningkatan jumlah dosen
yang berkualifikasi dan pengembangan Jejaring Lahan Belajar
2. Berkembangnya

Kerjasama

dengan

pihak

luar

dalam

rangka

peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, di bidang pengembangan
institusi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
6.4.6 Bidang peningkatan sarana dan prasarana
1. Penambahan jumlah ruangan pembelajaran
2. Penambahan sarana pembelajaran
3. Peningkatan
akademik.

sarana

untuk

kepentingan

administratif

maupun

BAB VII
PROGRAM PENDIDIKAN TAHUN 2019-2023
7.1 Tujuan dan Sasaran
A. Tujuan
Untuk jangka waktu 2019-2023 Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi
menetapkan tujuan

dari

program pendidikan yang diselenggarakan adalah

untuk tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat
dalam memperoleh pendidikan tinggi terutama di wilayah Sumatera B a r a t .
Adanya institusi dan program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang kesehatan. Terdapatnya suasana akademik
yang kondusif untuk menyelenggarakan pengejaran, penelitian dan pengabdian
kepada

masyarakat.

Terdapatnya

pemanfaatan

teknologi

informasi

yang

terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai denga tuntutan
publik. Terdapatnya kerjasama

dengan berbagai pihak yang relevan dalam

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Terdapatnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam
penyelenggaraan pendidikan.
B. Sasaran
Untuk mencapai visi, misi dan tujuan penyelenggaraan program pendidikan
periode 2019-2023 maka Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi berkomitmen
untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:
1. Periode 2019 – 2021
Pengembangan Program Pendidikan V o k a s i dan Akreditasi Institusi
dengan Status “Sangat Baik”
Pada periode ini dilakukan pengembangan yang ditekankan kepada:
a. Pendirian

dan

penataan

Pendidikan D III Farmasi sebagai

basis

kegiatan penelitian serta peningkatan mutu Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi
b. Penyelenggaraan Pendidikan D III Farmasi berbasis bahasa inggris untuk
meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan
c. Penataan sistem manajemen internal dan penetapan standar mutu
Pendidikan

D

III

Farmasi,

menuju

manajemen

organisasi

yang

terintegrasi, efektif dan efisien
d. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam berbagai
kegiatan akademik
e. Peningkatan dan penjaminan mutu dalam kegiatan Tridarma Perguruan
Tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
2. Periode
Menjadi

2021 – 2023
Perguruan

Tinggi vokasi Farmasi terdepan di Sumatera

Barat
Periode ini prioritas pengembangan ditekankan kepada:
a. Pemanfaatan dan pengoptimalan teknelogi informasi (IT) dan komunikasi
dalam semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
b. Pemanfaatan

secara optimal aset-aset yang dimiliki untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan
c. Pembangunan

budaya

untuk

memberikan pelayanan yang terbaik

kepada para pemangku kepentingan dan peningkatan suasana akademis
d. Penataan

kelembagaan

dan

arah

penelitian

dengan

membangun

pusat-pusat penelitian
e. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
7.2 Program dan Indikator Kinerja
Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis diatas maka disusun
program dan indikator pelaksanaan program sebagai berikut:
PROGRAM
1. Penataan Pendidikan D III Farmasi
sebagai basis kegiatan penelitian
serta untuk peningkatan kualitas
Farmasi
Dwi Farma
2. Akademi
Peningkatan
kualitas
dan
Bukittinggi
manajemen Tata kelola Akademi
3. Peningkatan kualitas dan
pengembangan karir dosen dan
tenaga kependidikan

INDIKATOR
Dosen Akademi Farmasi Dwi Farma
mempunyai Indek di Scopus dan H Indek
SINTA
Memperoleh
status
Akreditasi
Institusi Perguruan
Tinggi
(AIPT)
minimal “B” pada tahun 2020.
• Terpenuhinya
rasio
dosen,
peningkatan jumlah lektor kepala, dan
doktor di program studi.
• Peningkatan jumlah publikasi ilmiah,
pengabdian kepada masyarakat dan
penerbitan buku referensi
• Terbentuknya dan terlaksananya
budaya kerja yang disiplin, efektif
dan efisien Penerapan sistem reward
and punishment

4. Peningkatan jumlah ketersediaan
buku referensi dan akses jurnal
online terakreditasi

• Setiap dosen membuat buku referensi
satu kali dalam 2 tahun dan publikasi
jurnal nasional dan internasional
terakreditasi 1 per dua tahun
• Perpustakaan berlangganan jurnal
nasional terakreditasi dan jurnal
internasional bereputasi minimal 1
jurnal online.

BAB VIII
RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM
Rencana implementasi program dirancang secara bertahap dan dievaluasi berdasarkan capaian kinerja
dengan indikator tertentu untuk masing-masing rencana program sebagaimana disajikan berikut ini.

No

Program

Sasaran

Kebijakan

2018
(Base line)

Tahun
2019

2020

2021

2022

2023

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3.5

Kurikulum berstandar Nasional (KKNI)

1

3

4

4

4

4

Jumlah publikasi nasional terakreditas

0

0

1

2

3

4

Jumlah publikasi
internasional bereputasi

5

5

5

6

6

6

4

4

4

5

5

6

27%

36%

45%

54%

63%

72%

2

3

3

4

4

5

27%

36%

45%

54%

63%

72%

Jumlah buku ilmiah nasional
Jumlah Dosen yang terlibat penelitian
institusi
Jumlah dosen yang terlibat penelitian hibah
Jumlah dosen yang
kepada masyarakat

terlibat pengabdian

Rata-tara jumlah
mahasiswa yang terlibat dalam setiap judul
penelitian

6

2

Rata-tara jumlah mahasiswa yang terlibat
dalam setiap judul pengabdian kepada
masyarakat

0

0

2

3

4

5

Jumlah HAKI
Jumlah jurnal
Nasional berlangganan

2

2

2

2

3

3

15

15

18

18

18

20

Jumlah jurnal internasional berlangganan

0

0

1

2

2

3

1:19,9

1:19,9

1:19,9

1:19,9

1:19,9

1:19,9

Jumlah Dosen S2

12

12

12

13

13

Jumlah Dosen S3

0

0

0

1

1

1

Jumlah dosen
memiliki Jabatan Asisten Ahli

5

5

6

6

6

6

2

3

3

4

4

5

0

1

1

1

1

2

33%

41.6%

50%

58%

66%

75%

2

3

3

4

4

4

0

2

3

4

4

4

Jumlah Dosen yang mengikuti seminar
Internasional

1

1

1

2

2

2

Jumlah dosen yang
mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

0

2

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

Rasio dosen dan mahasiswa
2

Pengembangan
Kuantitas
dan
Kualitas
Sumber
Daya Manusia

Dosen

Jumlah dosen memiliki Jabatan Lektor
Jumlah dosen Jabatan Lektor Kepala

Jumlah Dosen yang memperoleh sertifikat
pendidik profesional
Jumlah dosen yang
Lokal

mengikuti Seminar

Jumlah dosen yang
Nasional

mengikuti Seminar

Pelatihan Skill Keprofesian

Tenaga
Kependidikan

Jumlah Tenaga Administrasi yang
mengikutu Pelatihan Penggunaan Sistem
Informasi Akademik

Laboran

Jumlah Laboran yang mengikuti Pelatihan
Keprofesian

3

Peningkatan
kualitas
layanan
pengembangan

Bidang
kemahasiswaan

Mahasiswa yang terlibat dalam organisasi
10%

12%

14%

15%

17%

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Alumni yang terlibat dalam program
Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi

20%

22%

23%

25%

30%

30%

Jumlah sistem layanan kemahasiswaan
berbasis online

3

4

5

6

6

6

2%

3%

5%

6%

7%

8%

Jumlah keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan bidang olahraga tingkat
regional/nasional/ internasional

0

0%

1%

1%

1%

1%

Jumlah keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan bidang seni tingkat
regional/nasional/ internasional

0%

0%

2%

2%

2%

2%

4

4

4

4

4

6

33%

66%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3,11

3,12

3,13

3,14

3,15

3.16

-

-

-

1

1

1

1:20

1:15

1:15

1 : 10

1 : 10

1 : 10

19%

kemahasiswaan

Indeks kepuasan mahasiswa terhadap
layanan kemahasiswaan

4

5
6

7

8

Peningkatan
capaian
prestasi
kemahasiswaan
tingkat
nasional
dan internasional

Peningkatan
Kesejahteraan
mahasiswa
Pengembangan
Program Studi

Pengembangan
Sarana Fisik

Pengembangan
Teknologi

Bidang
kemahsasiswaan

Jumlah keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan Lembaga Kemahasiswaan tingkat
regional/nasional/in ternasional

Mahasiswa

Jumlah mahasiswa
BBM dan PPA

Kurikulum
Proses
Belajar
Mengajar

Perubahan
Jumlah Kehadiran
Dosen / semester

Mutu Lulusan
Penambahan
proram
Studi
Baru

Peningkatan IPK
Terbentuknya program studi yang baru

Kapasitas Ruang

Rasio Administrasi dengan Akademik

Utilitas Ruangan

Peningkatan
Laboratorium

7

7

7

8

8

9

Perpustakaan

1

1

1

1

1

1

100
mbps

100
mbps

100
mbps

100
mbps

100
mbps

100
mbps

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Teknologi
Pembelajaran
Penelitian Publikasi

Layanan Internet/ Wifi
Pembuataan Database

penerima beasiswa

3,7

Layanan
Administrasi
9

10

11

Pengembangan
bidang
keuangan
Penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat

Peningkatan Citra
Program
Studi/Institusi

Peningkatan
kerjasama dengan
institusi pemerintah
dan
swasta dalam dan
luar negeri

Sistem Informasi Akademik
Pembiayan Penelitian Dosen

Kegiatan Penelitian

Pembiayaan penerbitan Publikasi Jurnal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

90%

100%

100%

100%

100%

3

4

6

8

8

10

80%

90%

100%

100%

100%

100%

2

4

4

4

6

6

85%

90%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan
Pengabdian
Masyarakat

Pembiayaan Pengabdian masyarakat dosen

Promosi

Frekuensi Pengenalan Kampus kepada
Masyarakat

Mahasiswa

Pemasangan Baner dan pada kegiatan
Perkuliahan

Dosen, Staf dan
Karyawan

Rapat dan kegiatan Akademik lainnya

Stake Holder

Forum Silaturahmi

85%

90%

90%

90%

95%

95%

Alumni

Web Site

80%

85%

90%

90%

95%

95%

Instansi
pemerintah dan
swasta dalam dan
luar nedgeri

Jumlah kerjasama dalam negeri

5

8

8

9

12

13

1

2

2

3

4

5

6

10

10

12

14

18

Jumlah kerjasama luar negeri
Jumlah akumulasi kerjasama (MoU)

BAB IX
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi tahun
2019-2023 merupakan acuan bagi
kegiatan sivitas akademika di

pengembangan dan arah dari seluruh

linkungan

Akademi Farmasi Dwi Farma

Bukittinggi. Dengan renstra ini diharapkan Pimpinan Akademi Farmasi Dwi
Farma Bukittinggi dan semua jajarannya akan

menentukan langkah yang

berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan
yang ada di lingkungan Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi akan lebih
terarah. Rencana ini bukanlah suatu yang tidak dapat berubah, setiap 5 tahun
akan dikaji dan dievaluasi apakah rencana tersebut masih relevan dengan
situasi dan kondisi. Jika dinamika kegiatan Akademi Farmasi Dwi Farma
Bukittinggi memang lajunya lebih cepat, maka renstra ini akan diubah atau
disesuaikan. Kunci keberhasilan pelaksanaan renstra ini pada hakekatnya
ditentukan oleh empat faktor yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika
untuk

melaksanakan/mengimplementasikan

berkembangnya atmosfir

akademik

yang

dalam

kegiatan

nyata;

(b)

kondusif ; (c) kedisiplinan dari

pelaksana, serta (d) berkembangnya budaya kualitas.

TIM PENYUSUN

1.

Yayasan Dwi Farma Bukittinggi

2.

Direktur Akademi Farmasi Dwi Farma Bukittinggi

3.

Ketua Unit Penjaminan Mutu

4.

Kepala LPPM

