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Berdasarkan Kebijakan Mutu, ditetapkan Sasaran Mutu tahun akademik 2021 I 2022 sebagai berikut :

Bidang I (Pendielikan, Penelitian dan PkM) :

Pendidikan dan Pengajaran
'1 . Program studi 53 memperbaharui Visi Misi dan Kurikulum sesuai perkembangan keilmuan dan kebutuhan stake holder

2. Program studi 52 terakreditasi unggul
3. Semua Program Studi di FFUP memiliki 100% maia kuliah yang dilengkapi dengan RPS yang update
4. Semua Program Studi melaporkan kegiatan akademiknya melafui sistem e-borang pada akhir tiap semester
5. Sebanyak > 50% mata kuliah di setiap program studi aktif menggunakan e-learning LMS Universitas Pancasila
6. IPK rata-rata lulusan D3, 51 , 52 > 3.00, Profesi dan 53> 3.50
7. Lama studi (tahun) D3<3, 51<4, Profesi s 1 S2s2.50, 53<3.50
B. Persentase jumlah lulusan lepat waktu D3, 51, Apoteker > 7A o/o; 52 dan 53 > 80%
9. Persentase lulusan first taker pada UKAi-CBT D3 dan Profesi >80%
10. Persentase lulusan first taker pada UKAI-OSCE D3 dan Profesi >80%
'l 1. Sebanyak 100% mahasiswa tugas akhir Program Studi Magister melakukan desiminasi hasil tesis.
12. Program studi D3, 31 dan apoteker mengadakan kegiatan kuliah tamu atau seminar dari tenaga ahli/pakar dari luar Universitas Pancasila minimal 2

kali per semester/prodi
13. Program 52 dan 53 mendatangkan Profesor atau Doktor Lektor Kepala berpengalaman sebagai visiting professor minimal 3 bulan.

14. Jumlah bahan pustaka terbit lahun 2012 di alas 40 %
'l 5. Perpustakaan mempunyai koleksi buku teks sebanyak 400 judul
16. Perpustakaan memiliki minimal 3 jenis jurnal nasional terakreditasi berlangganan
17. Perpustakaan memiliki minimal '1 jurnal internasional bereputasi (berlangganan)

Penelitian dan PkM
1. Setiap program studi menghasilkan minimal masing-masing 1 artikel ilmiah tingkat inlernasional dan nasional terakreditasi /buku ber ISBN
2. Setiap program studi menghasilkan Hak Kekayaan lntelektual atas karya penefitian dosen dan atau mahasiswa minimal sebanyak 1 per program studi
3. Setiap program studi menghasilkan Hak Kekayaan lnteleklual atas karya pengabdian dosen dan atau mahasiswa minimal sebanyak 1 per program

studi.
4. Setiap prodi memiliki kegiatan penelitian dan pengabdian terintegrasi dengan materi pembelajaran, sesuai dengan roadmap serta melibatkan

mahasiswa program studi terkait.
5. Setiap prodi memiliki 1 kegiatan penelitiani pengabdian yang didanai minimal pada tingkat nasional

Bidang ll (Administrasi Umum dan Keuangan)
1. Dosen dengan JJA GB Bolo, LK 36%, L 36%, AA 2A%,\P 0%; dan Sertifikasi dosen 35%
2. Rasio Dosen: Mahasiswa; D3 (1 : 20), 51 (1 :20), PSPA (1:15), S2 (1 : 10),  (1: 5)
3. Peningkatan kualitaslkompelensi dosen (studi lanjut 53 10 dosen, 1 kali publikasi seminar /dosen)
4. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui workshop atau pelatihan (minimal 2 pelatihanlper tahun)

6. Peningkatan Mutu Laboratorium (penambahan alat-alat laboratorium)
7. Tersedia Video Profil/Film Promosildokumentasi tentang Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
8. Penyediaandanainsentif Fakultasmenujuvasi researeh universiytl2judul penelitiandanTjudul Pklvl)

@

9.
10.
11.

Peningkatan pengelolaan mutu alat laboratorium (pengecekan alat '1 kali per semester)
Pengelqlaan mutu prasarana penunjang (pemeliharaan AC 3 tiap bulan, pemeliharaan lift 1 kali / bulan, APAR 1 kali / semester)
Peningkatan Tata kelola administrasi surat-menyurat (tersedia sistem informasi)

Bidang lll (Kemahasiswaan dan Kerjasama)
1. Memfasilitasi seluruh program ker.ia yang diadakan oleh Sema dan BPM FFUP (g0o/.)
2. Meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalarn kegiatan organisasi kernahasiswaan melalui kegiatan Bina Mahasiswa minimal 1 kali setahun
3, Mahasiswa mendapat penghargaan juara lomba dibidang akademik dan lornba dibidang non akademik (seni dan olahraga) untuk Prodi D3, 51 dan

Apoteker tingkat Lokal > 10; Wilayah > 5; Nasional > 5, lnternasional > 2. Untuk Prodi 52 dan 53 ; prestasi sebagai pemakalah utama pada seminar/
konferensi ilmiah minimal tingkat nasional > 2, dan/atau juara nasionaUlntemasional lomba olahraga maupun seni

4- Melakukan tracer study, kepuasan pengguna lulusanlalumni dan kepuasan layanan kepada mahasiswa FFUP 1 kali setahun dengan responden > 407o
5. Menyelenggarakan kegiatan bursa kerja (campus hrhhgr) dengan mitra kerja minimal 2 kali setahun
6. Menjalin kerjasama dengan institusi yang belum terikat dalam MoU , seperti RS, Puskesmas, lndustri FarmasilKosmelik/Makanan dan donatur

Beasiswa minimal 5 MoU
7
8.
9. D3 > 3, S1> 4,
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mahasiswa dan lulusan 2 kali setahun
seminar, penyuluhan dan

mahasiswa yang
lain-lain minimal 2 kegiatan setahun
ikut seleksi terhadap daya tampung

S3

5. Peningkatan sarana prasarana untuk menunjang tridharma Pendidikan dan ventura (pembangunan gedung dan laboratorium baru,4 lantai)


