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PORTOFOLIO MAHASISWA

Portofolio mahasiswa adalah kumpulan data yang memuat histori kinerja 
mahasiswa secara menyeluruh, baik akademik ataupun non akademik.

Setiap bentuk kinerja yang ditentukan, diberikan point sesuai ketentuan.

Setiap bentuk kinerja yang dinilai harus memuat bukti yang divalidasi oleh yang 
berwenang.

Setiap point yang diperoleh dari setiap bentuk kinerja akan direkap dan 
dikumulatifkan di akhir semester, kemudian hasilnya disebut nilai total.

Nilai total minimal syarat lulus verifikasi portofolio untuk mahasiswa S1 adalah 
150 point.

Nilai total minimal point portofolio mahasiswa yang diperoleh harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut:

 Perolehan nilai total butirA maksimal yang dikumulatifkan, yaitu50% dari 
nilai total minimal

 Perolehan nilai total butir B maksimal yang dikumulatifkan, yaitu70% dari 
nilai total minimal

 Perolehan nilai total butir C maksimalyang dikumulatifkan, yaitu50% dari 
nilai total minimal

 Perolehan nilai total butir D maksimal yang dikumulatifkan, yaitu50% dari 
nilai total minimal

 Perolehan nilai total butir E maksimal yang dikumulatifkan, yaitu70% dari 
nilai total minimal

A. KINERJA AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK
A.1. IP (Indeks Prestasi)

Gambaran Umum : 
Point diberikan kepada Mahasiswa pada tiap semester, untuk
perolehan nilai IP. Ketentuan besar point yang akan di berikan
serta persyaratan yang harus di penuhi untuk memperoleh point 
telah ditetapkan di bawahini.

Mekanisme Mendapatkan Point:
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja IP.
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3. Pengesahan oleh bagian akademik.
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. IP 2.75 - 2.99 Point 2
b. IP3.00 - 3.49  Point 3
c. IP3.50 - 4.00 Point 4

A.2. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
Gambaran Umum:
Point diberikan kepada mahasiswa diakhir semester untuk
perolehan nilai IPK yang ditentukan baik tanpa/dengan proses 
pengulangan. 

Mekanisme Mendapatkan Point:
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa.
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja IPK (A.2)
3. Pengesahan oleh bagian akademik.
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. IP2.75 - 2.99 Point   5
b. IP3.00 - 3.49 Point 10
c. IP3.50 - 4.00 Point 15

A.3.   Jumlah Kumulatif Nilai A
Gambaran Umum:
Point diberikan kepada mahasiswa tiap semester untuk perolehan
nilai A di tiap mata kuliah baik dengan /tanpa proses pengulangan. 
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Mekanisme Mendapatkan Point:
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja Jumlah 
Komulatif Nilai A (A.3)

3. Pengesahan oleh bagian akademik.
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut: 

Nilai A Point 0,5

A.4. Nilai TOEFL Dan Sejenisnnya 
Gambaran Umum:
Point diberikan kepada mahasiswa yang memiliki sertifikat 
TOEFL atau sejenisnya yang masih berlaku.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja TOEFL 
dan sejenisnya (A.4)

3. Melampirkan FC sertifikat TOEFL atau sejenisnya yang 
masihberlaku.

4. Verifikasi dan disahkan oleh tim portofolio.
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Score 450 - 474 Point 10
b. Score 475 - 500 Point 15
c. Score 501 – 677 Point 20
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A.5. Sertifikasi Kursus Bahasa
Gambaran Umum:
Point diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki sertifikat kursus 
bahasa. Sertifikat yang diajukan untuk satu point dengan besar 
point yang telah diterapkan ketentuannya. Jenis bahasa tidak 
ditentukan, sertifikat yang diberikan point yaitu sertifikat yang di 
peroleh mahasiswa sejak berkuliah di Sekolah Tinggi Farmasi 
Indonesia.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja sertifikasi 
kursus bahasa (A.5)

3. Melampirkan FC sertifikat kursus bahasa.
4. Pengesahan oleh tim portofolio.
5. Verifikasi oleh tim portofolio.
6. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut:

Satu sertifikat kursus bahasa Point 10

A.6. Sertifikasi Kursus Keahlian/Pelatihan
Gambaran Umum:
Point diberikan kepada mahasiswa yang memiliki sertifikat kursus 
keahlian/pelatihan yang korelatif dengan akademik. Besar point 
yang diberikan telah ditentukan nilainya.Point diberikan untuk 
sertifikat yang diperoleh mahasiswa sejak berkuliah di Sekolah
Tinggi Farmasi Indonesia.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja sertifikasi 
kursus keahlian/pelatihan (A.6)

3. Melampirkan FC sertifikat kursus.
4. Pengesahan oleh tim portofolio.
5. Verifikasi oleh tim portofolio.
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6. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 
ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. 
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Lama pelatihan 0 - 1 hari Point 4
b. Lama pelatihan 2 - 3 hari Point 6
c. Lama pelatihan 4 - 1 minggu Point 8

A.7. Seminar Yang Korelatif Dengan Akademik
Gambaran Umum:
Point diberikan kepada mahasiswa yang memiliki sertifikat 
seminar yang korelatif dengan akademik. Besar point yang 
diberikan telah ditentukan nilainya. Point diberikan untuk sertifikat 
yang diperoleh mahasiswa sejak berkuliah di Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja 
keikutsertaan dalam seminar yang korelatif dengan akademik.

3. Melampirkan FC sertifikat seminar.
4. Pengesahan oleh tim portofolio.
5. Verifikasi oleh tim portofolio.
6. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Lama seminar 0 - 1 hari Point 2
b. Lama seminar 2 - 3 hari Point 4
c. Lama seminar 4 - 1 minggu Point 6

A.8. Prestasi-prestasi dan Keikutsertaan dalam Perlombaan
Gambaran umum
Point diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti olimpiade atau
perlombaan yang korelatif dengan akademik. Besar point yang di 
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berikan telah ditentukan nilainya. Point di berikan untuk
keikutsertaan mahasiswa baik dalam olimpiade atau perlombaan
yang diperoleh mahasiswa sejak berkuliah di Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan bukti keikutsertaan dalam lomba/olimpiade.
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja 
keikutsertaan dalam seminar yang korelatif dengan akademik.

3. Melampirkan FC sertifikat seminar.
4. Pengesahan oleh tim portofolio.
5. Verifikasi oleh tim portofolio.
6. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. 
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Menjuarai perlombaan/event dalam  skala Internasional
Juara 1, 2, 3 Point 75,65,55

2. Menjuarai perlombaan/event dalam skala Nasional
Juara 1, 2, 3 Point 60,50,40

3. Menjuarai perlombaan/event dalam skala Regional
Juara 1, 2, 3 Point 50,40,30

4. Menjuarai perlombaan/event dalam skala intern kampus
Juara 1, 2, 3 Point 20,15,10

Peserta perlombaan/event dalam skala Internasional Point 15
Peserta perlombaan/event dalam skala Nasional Point 10
Peserta perlombaan/event dalam skala Regional Point 6
Peserta perlombaan/event dalam skala Intern Kampus Point 3

B.  KINERJA KEORGANISASIAN DAN KEPANITIAAN
B.1. Organisasi Mahasiswa Internal dan Eksternal

a. Media Informasi Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
Gambaran umum:
Setiap mahasiswa yang ikut berperan aktif dan terlibat secara
langsung dalam kepengurusan media informasi dalam tugasnya
mempublikasikan ataupun mendokumentasikan berbagai informasi
melalui majalah online, majalah offline, media sosial maupun 
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website resmi Sekolah Tinggi Famasi Indonesia. Kepengurusan 
media informasi tersebut dibawah pembinaan dan arahan kepala
Humas Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang bertanggung jawab
secara langsung atas segala tugas yang dijalankan oleh
paramahasiswa. Para mahasiswa pengurusan media informasi
diangkat langsung oleh kepala Humas Sekolah Tinggi Farmasi 
Indonesia dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengurus
selama periode 1 tahun. 

Mekanisme mendapatkan point:
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja 
organisasi mahasiswa interen dan eksteren. Pada kolom 
keterangan mengisi peranan dalam organisasi.

3. Pengesahan oleh Pembina media Informasi Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia

4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan

Ketentuan pemberian point
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi oleh
Kepala Humas Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia dan Tim 
Portofolio.

1. PimpinanRedaksi (KepalaHumas STFI)
2. Redaktur (1 orang) Point 45
3. Editor (2 Orang) Point 40
4. Design Grafis& Webmaster (2 Orang) Point 35
5. Reporter (2 Orang) Point 30
6. Promotor (2 Orang) Point 25
7. Fotografer (1 Orang) Point 20

b. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
Gambaran umum:
Setiap mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam organisasi
kemahasiswaan, patutlah mendapatkan apresiasi atas keinginan dan 
jerih payahnya dalam menjalankan organisasi. Sebagai apresiasi 
bagi mahasiswa yang aktif dalam keorganisasian, Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia memberikan point khusus sesuai dengan jabatan 
yang dipangkunya. Besar point yang akan diberikan serta
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persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh point telah  
diterapkan dibawah ini.

Mekanisme mendapatkan point:
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan member tanda checklist untuk kinerja organisasi 
mahasiswa interen dan eksteren. Pada kolom keterangan 
mengisi peranan dalam organisasi.

3. Pengesahan oleh organisasi
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan

Ketentuan pemberian point
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi
1. Ketua senat Point 50

Melampirkan surat keputusan (SK) dari ketua STFI
2. Pengurus inti                           Point 40

Melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua 
senat dan dibubuhi stempel.

3. Koordinator divisi    Point 30
Melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua 
senat dan dibubuhi stempel.

4. AnggotaSenat    Point 10
Melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua 
senat dan dibubuhi stempel.

c. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Di Luar Sekolah
Tinggi Farmasi Indonesia

Gambaran umum:
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia merupakan suatu institusi 
pendidikan yang memberikan kebebasan bagi setiap mahasiswanya 
untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan di luar kampus sebagai 
sarana untuk dapat memperluas pergaulan. Sampai saat ini Sekolah
Tinggi Farmasi Indonesia masih aktif dalam keorganisasian JMKI 
(Jaringan Mahasiswa Keseharan Indonesia) yang memiliki ruang 
lingkup daerah priangan dan ISMAFARSI (Ikatan SenatMahasiswa 
Farmasi) dengan ruang lingkup seluruh Indonesia. Keaktifan 
mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia di luar kampus 
dengan mengikuti organisasi yang bersekala priangan dan nasional 
dapat memperkenalkan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia secara 
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lebih luas juga dapat saling berbagi pengetahuan dan memperluas 
jaringan. Karena hal itulah Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
memberikan apresiasi pada setiap delegasi dengan memberikan 
point sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. 

Mekanisme mendapatkan point:
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan member tanda checklist untuk kinerja organisasi 
mahasiswa interen dan eksteren. Pada kolom keterangan 
mengisi peranan dalam organisasi.

3. Pengesahan oleh organisasi
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan

Ketentuan pemberian point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi
1. Sekretaris Jendral (SEKJEN) Point 70

Melampirkan sertifikat yang ditandatangani oleh kordinator 
wilayah dan/atau pengurus lain yang berwenang 

2. Badan Pengawas Nasional (BPN) Point 60
Melampirkan sertifikat yang ditandatangani oleh kordinator 
wilayah dan/atau pengurus lain yang berwenang

3. Badan Pengawas Wilayah (BPW) Point 50
Melampirkan sertifikat yang ditandatangani oleh kordinator 
wilayah dan/atau pengurus lain yang berwenang

4. Koordinator Wilayah Point 40
Melampirkan sertifikat yang ditandatangani oleh kordinator 
wilayah dan/atau pengurus lain yang berwenang

5. Kordinator Daerah Point 30
Melampirkan sertifikat yang ditandatangani oleh kordinator 
wilayah dan/atau pengurus lain yang berwenang

6. Pelaksana Harian Wilayah (PHW) dan komsat Point 25
Melampirkan sertifikat yang ditandatangani oleh coordinator 
wilayah dan/atau pengurus lain yang berwenang

7. Delegasi Point 10
Melampirkan surat pernyataan resmi dari ketua senat dan 
mendapatkan serifikat atau surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh ketua pelaksana beserta stempel, sebagai 
bukti telah mengikuti acara keorganisasian.
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B.2. Organisasi Kepemudaan
Gambaran umum:
Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun 
segenap potensi anak muda baik mahasiswa ataupun siswa sekolah. 
Pemuda yang terhimpun didalamnya mengalami berbagai proses
sehingga terbentuk watak, mental, tradisi, karakter yang 
berkualitas. Karena itu diberikan point sebagai apresiasi bagi setiap 
mahasiwa yang ikut dalam organisasi kepemudaan, sesuai dengan 
peranannya dalam organisasi tersebut.

Mekanisme mendapatkan point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja organisasi 
kepemudaan. Pada kolom keterangan mengisi peranan dalam 
organisasi.

3. Pengesahan oleh organisasi
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan

Ketentuan pemberian point
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi
1. Ketua Point 20
2. Pengurus inti Point 15
3. Anggota Point 10

B.3. Organisasi Keagamaan
Gambaran umum:
Organisasi keagamaan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh 
masyarakat, berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam
lingkup suatu agama tertentu. Karena itu diberikan point sebagai 
apresiasi bagi setiap mahasiwa yang ikut dalam organisasi 
keagamaan, sesuai dengan peranannya dalam organisasi tersebut.

Mekanisme mendapatkan point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja organisasi 
keagaman. Pada kolom keterangan mengisi peranan dalam 
organisasi.

3. Pengesahan oleh organisasi
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4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan

Ketentuan pemberian point
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi

1. Ketua Point 20
2. Pengurus Point 15
3. Anggota Point 10

B.4. Organisasai Sosial Kemasyarakatan
Gambaran umum:
organisasi sosial kemasyarakatan adalah perkumpulan sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat, yang berfungsi sebagai sarana 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. 
karena itu diberikan point sebagai apresiasi bagi setiap mahasiwa 
yang ikut dalam organisasi sosial kemasyarakatan, sesuai dengan 
peranannya dalam organisasi tersebut.

Mekanisme mendapatkan point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja 
organisasi sosial kemasyaraktan. Pada kolom keterangan 
mengisi peranan dalam organisasi.

3. Pengesahan oleh organisasi
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan

Ketentuan pemberian point
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi

1. Ketua Point 20
2. Pengurus Point 15
3. Anggota Point 10

B.5. Organisasi Lain
Gambaran umum:
Selain organisasi yang telah disebutkan di atas, mahasiswa yang 
berperan aktif dalam organisasi lain, dimana organisasi yang 
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diikuti memberikan nilai dan manfaat positif bagi diri mahasiswa, 
lingkungan, kampus Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia dan lolos 
penilaian oleh tim portofolio, point akan tetap diberikan sesuai 
dengan peranannya dalam organisasi.

Mekanisme mendapatkan point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan member tanda checklist untuk kinerja organisasi 
lain. Pada kolom keterangan mengisi peranan dalam organisasi.

3. Pengesahan oleh organisasi
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan

Ketentuan pemberian point
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi

1. Ketua Point 20
2. Pengurus inti  Point 15
3. Anggota  Point 10

B.6. Kepanitiaan Kegiatan Organisasi Mahasiswa
Gambaran umum:
Point diberikan kepada mahasiswa yang menjadi panitia dari 
kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa, baik 
organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia maupun 
organisasi mahasiswa di luar Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. 
Ketentuan dan besar point telah ditentukan nilainya sesuai dengan 
peranannya di kepanitiaan.

Mekanisme mendapatkan point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja 
kepanitiaan kegiatan organisasi mahasiswa. Pada kolom 
keterangan mengisi peranan dalam organisasi.

3. Pengesahan oleh organisasi
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan
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Ketentuan pemberian point
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi

1. Ketua pelaksana Point 10
2. Koordinator kegiatan Point 8
3. Anggota kegiatan Point 5

B.7. Kepanitiaan Ekstern
Gambaran umum:
Point diberikan kepada mahasiswa yang menjadi panitia dari 
kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa selain 
organisasi mahasiswa. Besar point telah ditentukan nilainya sesuai 
dengan peranannya di kepanitiaan.

Mekanisme mendapatkan point
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja 
kepanitiaan ekstern. Pada kolom keterangan mengisi peranan 
dalam organisasi.

3. Pengesahan oleh organisasi
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan

Ketentuan pemberian point
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi

1. Ketua pelaksana Point 10
2. Koordinator kegiatan Point 8
3. Anggota kegiatan Point 5

C. KINERJA PENGABDIAN MASYARAKAT
C.1 Penyuluhan

Gambaran Umum:
Point diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang 
berhubungan dengan kegiatan penyuluhan atau kegiatan pemberian 
informasi kepada masyarakat, baik itu informasi/penyuluhan 
kefarmasian maupun kegiatan penyuluhan lain yang masih 
berhubungan atau berkaitan dengan dunia kefarmasian. Kegiatan 
penyuluhan ini dapat diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Farmasi
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Indonesia maupun dilakukan  di luar Sekolah Tinggi Farmasi
Indonesia.

Mekanisme Mendapatkan Point :

1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio, 

dan memberikan tanda checklist untuk Kinerja Pengabdian Pada 
Masyarakat, disertai melampirkan bukti kegiatan baik itu berupa 
sertifikat  dari penyelenggara, atau dapat berupa foto atau 
dokumentasi dari kegiatan.

3. Verifikasi oleh tim portofolio.
4. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point:
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. Point 
diberikan kepada mahasiswa yang ikut berperan secara langsung.

1 Kegiatan* Point 5
*ataudinyatakan lain

C.2. Donor Darah
Point diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan donor 
darah, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia maupun yang dilakukan diluar Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia 

Mekanisme Mendapatkan Point :

1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio, 

dan memberikan tanda checklist untuk Kinerja Pengabdian Pada 
Masyarakat, disertai melampirkan bukti kegiatan baik itu berupa 
sertifikat  dari penyelenggara, atau dapat berupa foto atau 
dokumentasi dari kegiatan.

3. Verifikasi oleh tim portofolio.
4. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.
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Ketentuan Pemberian Point :
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. Point 
diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. 
1 Kegiatan Point 5

C.3. Penanganan Bencana
Point diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang 
berhubungan dengan penanganan bencana baik itu bencana alam 
maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia, sebagai
contohnya adalah gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah 
longsor, kebakaran, kecelakaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang 
tidak disebutkan, yang berhubungan dengan Penanganan Bencana 
baik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
maupun yang dilakukan oleh pihak lain  diluar Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia.

Mekanisme Mendapatkan Point :
1. Mengumpulkan berkas portopolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portopolio, 

dan memberikan tanda checklist untuk Kinerja Pengabdian Pada 
Masyarakat, disertai melampirkan bukti kegiatan baik itu berupa 
sertifikat  dari penyelenggara, atau dapat berupa foto atau 
dokumentasi dari kegiatan.

3. Verifikasi oleh tim portopolio.
4. Pemberian point oleh tim portopolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point :
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. Point 
diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. 

1 Kegiatan Point 5

C.4.  Kegiatan Lingkungan Hidup
Point diberikan kepada mahasiswa yang menyelengarakan dan 
mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan menjaga lingkungan 
yang meliputi : perbaikan lingkungan, penghijauan, kegiatan 
kebersihan, kerja bakti, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak 
disebutkan, yang berhubungan dengan lingkungan hidup baik yang 
diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia maupun 
yang dilakukan oleh pihak lain diluar Sekolah Tinggi Farmasi
Indonesia.
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Mekanisme Mendapatkan Point :

1. Mengumpulkan berkas portopolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portopolio, 

dan memberikan tanda checklist untuk Kinerja Pengabdian Pada 
Masyarakat, disertai melampirkan bukti kegiatan baik itu berupa 
sertifikat  dari penyelenggara, atau dapat berupa foto atau 
dokumentasi dari kegiatan.

3. Verifikasi oleh tim portopolio.
4. Pemberian point oleh tim portopolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point :
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. Point 
diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. 

1 Kegiatan* Point 5
*kecuali dinyatakan lain

C.5. Mentoring
Point diberikan kepada mahasiswa yang menyelengarakan dan 
mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan mentoring, 
baik itu kegiatan mentoring yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia maupun yang dilakukan oleh pihak lain diluar 
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia.

Mekanisme Mendapatkan Point :

1. Mengumpulkan berkas portopolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portopolio, 

dan memberikan tanda checklist untuk Kinerja Pengabdian Pada 
Masyarakat, disertai melampirkan bukti kegiatan baik itu berupa 
sertifikat  dari penyelenggara, atau dapat berupa foto atau 
dokumentasi dari kegiatan.

3. Verifikasi oleh tim portopolio.
4. Pemberian point oleh tim portopolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point :
Point diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. Point 
diberikan apabila telah lolos pengesahan dan verifikasi. 

1 Kegiatan Point 5
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C.6. Lain-lain
Segala kegiatan belum disebutkan pada poin-poin diatas akan 
tetapi masih berhubungan dengan Pengabdian masyarakat,  baik itu 
yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia maupun 
yang dilakukan oleh pihak lain diluar Sekolah Tinggi Farmasi
Indonesia, dan layak untuk mendapatkan apresiasi berupa point 
portofolio.

D. KINERJA MINAT DAN BAKAT
D.1 Kesenian

Gambaran Umum :
Mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang terlibat secara 
langsung sebagai pelaku dalam kegiatan kesenian di dalam  ruang 
lingkup kampus Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia maupun yang 
dilakukan oleh pihak lain diluar Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. 

Mekanisme Mendapatkan Point :
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja minat dan 
bakat dalam bidang kesenian

3. Pengesahan oleh pihak penyelenggara kegiatan
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan

Ketentuan Pemberian Point :
Point akan diberikan apabila mahasiswa tersebut terbukti telah 
lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Menjuarai perlombaan/event dalam  skala Internasional 
Juara 1, 2, 3 Point 75,65,55

2. Menjuarai perlombaan/event dalam skala Nasional
Juara 1, 2, 3 Point 60,50,40

3. Menjuarai perlombaan/event dalam skala Regional
Juara 1, 2, 3 Point 50,40,30

4. Menjuarai perlombaan/event dalam skala intern kampus
Juara 1, 2, 3 Point 20,15,10
Peserta perlombaan/event dalam skala Internasional Point 15
Peserta perlombaan/event dalam skala Nasional Point 10
Peserta perlombaan/event dalam skala Regional Point 6
Peserta perlombaan/event dalam skala Intern Kampus Point 3
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D.2 OLAHRAGA
Gambaran Umum :
Point diberikan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi 
Indonesia yang terlibat dalam kegiatan olahraga baik terlibat secara 
langsung sebagai pelaku olahraga (Atlet) secara individu ataupun 
sebuah tim olahraga di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Farmasi
Indonesia maupun yang dilakukan oleh pihak lain diluar Sekolah
Tinggi Farmasi Indonesia. 

Mekanisme Mendapatkan Point :
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 

mahasiswa dan memberi tanda checklist untuk kinerja minat dan 
bakat dalam bidang olahraga

3. Pengesahan oleh pihak penyelenggara kegiatan
4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan

Ketentuan Pemberian Point :
Point akan diberikan apabila mahasiswa tersebut terbukti telah 
lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Menjuarai perlombaan/event dalam  skala Internasional
Juara 1, 2, 3 Point 75,65,55

2. Menjuarai perlombaan/event dalam skala Nasional
Juara 1, 2, 3 Point 60,50,40

3. Menjuarai perlombaan/event dalam skala Regional
Juara 1, 2, 3 Point 50,40,30

4. Menjuarai perlombaan/event dalam skala intern kampus
Juara 1, 2, 3 Point 20,15,10

Peserta perlombaan/event dalam skala Internasional Point 15
Peserta perlombaan/event dalam skala Nasional Point 10
Peserta perlombaan/event dalam skala Regional Point 6
Peserta perlombaan/event dalam skala Intern Kampus Point 3

D.3 Media Informasi SekolahTinggi Farmasi Indonesia
GambaranUmum :
Setiap mahasiswa yang ikut menyalurkan minat dan bakat dalam
media informasi sebagai narasumber atau panelis melalui majalah 
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online, majalah offline, media sosial maupun website resmi
Sekolah Tinggi Famasi Indonesia. 

MekanismeMendapatkan Point :
1. Mengumpulkan berkas portofolio mahasiswa
2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio

mahasiswa dan memberitanda checklist untuk kinerja minat dan
bakat dalam bidang media Informasi.

3. Pengesahan oleh pembina media informasi Sekolah Tinggi
Farmasi Indonesia

4. Verifikasi oleh tim portofolio
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan

Ketentuan Pemberian Point :
Point akan diberikan apabila mahasiswa tersebut terbukti telah 
lolos pengesahan dan verifikasi.
Ketentuan besar point yang diberikan adalah sebagai berikut :

1 Topik yang telah di publikasikan Point 5

D.4. Lain-Lain
Segala kegiatan belum disebutkan pada poin-poin diatas akan 
tetapi masih berhubungan dengan kinerj aminat dan bakat,  baik itu 
yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia maupun 
yang dilakukan oleh pihak lain diluar Sekolah Tinggi Farmasi
Indonesia, dan layak untuk mendapatkan apresiasi berupa point 
portofolio.

E. PENGALAMAN KERJA
E.1. Bidang Kefarmasian

E.1.1. Bidang Pelayanan Kefarmasian
Gambaran Umum
Point diberikan kepada mahasiswa yang bekerja dibidang 
pelayanan kefarmasian meliputi instansi-instansi; Apotek, 
Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit. Syarat-syarat dan 
besarnya point diberikan sesuai ketentuan yang telah 
ditetapkan.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan dan Mengisi berkas portofolio pada 

butir E meliputi tahun kerja, jabatan, dan kegiatan 
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(secara singkat) yang mendeskripsikan kompetensi 
anda.

2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point 
portofolio mahasiswa dan memberi tanda checklist pada 
kolom cheklist untuk kinerja butir E (Pengalaman 
Kerja) pada bentuk kinerja bidang pelayanan 
kefarmasian.

3. Melampirkan surat keterangan kerja dari atasan dan 
dokumentasi/name tag/slip gaji.

4. Verifikasi oleh tim portofolio.
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan 

yang ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point
Point dapat diperoleh tiap semester dan diberikan setelah 
lolos verifikasi oleh tim portofolio. Di bawah ini, ketentuan 
besarnya point yang akan diberikan:

Waktu/Masa Kerja : point di berikan setiap pengajuan, 
baik pada instansi yang sama atau pun berbeda.(Masa kerja 
terhitung mulai dari mahasiswa tersebut kuliah di kampus 
SekolahTinggiFarmasi Indonesia).
Jabatan : Direktur (yang setara) : 50 poin

    Manager (yang setara) : 40 poin
  As. Manager (yang setara) : 30 poin
  Supervisor (yang setara) : 20 poin
  Teknisi (yang setara) : 15 poin

E.1.2. Bidang Distribusi Kefarmasian
Gambaran Umum
Point diberikan kepada mahasiswa yang bekerja dibidang 
distribusi kefarmasian yang mencakup bidang marketing 
farmasi. Syarat-syarat dan besarnya point diberikan sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan dan Mengisi berkas portofolio pada 

butir E meliputi tahun kerja, jabatan, dan kegiatan 
(secara singkat) yang mendeskripsikan kompetensi 
anda.

2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point 
portofolio mahasiswa dan memberi tanda checklist pada 
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kolom cheklist untuk kinerja butir E (Pengalaman 
Kerja) pada bentuk kinerja bidang distribusi 
kefarmasian.

3. Melampirkan surat keterangan kerja dari atasan dan 
dokumentasi/name tag/slip gaji.

4. Verifikasi oleh tim portofolio.
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan 

yang ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point
Point dapat diperoleh tiap semester dan diberikan setelah 
lolos verifikasi oleh tim portofolio. Di bawah ini, ketentuan 
besarnya point yang akan diberikan:

Waktu/Masa Kerja : point diberikan setiap pengajuan, 
baik pada instansi yang sama ataupun berbeda.(Masa kerja 
terhitung mulai dari mahasiswa tersebut kuliah di kampus 
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia).
Jabatan : Direktur (yang setara) : 50 poin

  Manager (yang setara) : 40 poin
  As. Manager (yang setara) : 30 poin
  Supervisor (yang setara) : 20 poin
  Teknisi (yang setara) : 15 poin

E.1.3. Bidang Industri Farmasi
Gambaran Umum
Point diberikan kepada mahasiswa yang bekerja dibidang 
Industri farmasi. Syarat-syarat dan besarnya point diberikan 
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan dan Mengisi berkas portofolio pada 

butir E meliputi tahun kerja, jabatan, dan kegiatan 
(secara singkat) yang mendeskripsikan kompetensi 
anda.

2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point 
portofolio mahasiswa dan memberi tanda checklist pada 
kolom cheklist untuk kinerja butir E (Pengalaman 
Kerja) pada bentuk kinerja bidang Industri farmasi.

3. Melampirkan surat keterangan kerja dari atasan dan 
dokumentasi/name tag/slip gaji.

4. Verifikasi oleh tim portofolio.
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5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan 
yang ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point
Point dapat diperoleh tiap semester dan diberikan setelah 
lolos verifikasi oleh tim portofolio. Di bawah ini, ketentuan 
besarnya point yang akan diberikan:

Waktu/Masa Kerja : point diberikan setiap pengajuan, 
baik pada instansi yangsama ataupun berbeda.(Masa kerja 
terhitung mulai dari mahasiswa tersebut kuliah di kampus 
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia).
Jabatan : Direktur (yang setara) : 50 poin

  Manager (yang setara) : 40 poin
  As. Manager (yang setara) : 30 poin
  Supervisor (yang setara) : 20 poin

      Teknisi (yang setara) : 15 poin

E.1.4. Bidang Regulasi Farmasi
Gambaran Umum
Point diberikan kepada mahasiswa yang bekerja dibidang 
regulasi farmasi. Syarat-syarat dan besarnya point diberikan 
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan dan Mengisi berkas portofolio pada 

butir E meliputi tahun kerja, jabatan, dan kegiatan 
(secara singkat) yang mendeskripsikan kompetensi 
anda.

2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point 
portofolio mahasiswa dan memberi tanda checklist pada 
kolom cheklist untuk kinerja butir E (Pengalaman 
Kerja) pada bentuk kinerja bidang regulasi farmasi.

3. Melampirkan surat keterangan kerja dari atasan dan 
dokumentasi/name tag/slip gaji.

4. Verifikasi oleh tim portofolio.
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan 

yang ditetapkan.
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Ketentuan Pemberian Point
Point dapat diperoleh tiap semester dan diberikan setelah 
lolos verifikasi oleh tim portofolio. Di bawah ini, ketentuan 
besarnya point yang akan diberikan:

Waktu/Masa Kerja : point diberikan setiap pengajuan, 
baik pada instansi yang sama ataupun berbeda.(Masa kerja 
terhitung mulai dari mahasiswa tersebut kuliah di kampus 
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia).
Jabatan : Direktur (yang setara) : 50 poin

  Manager (yang setara) : 40 poin
  As. Manager (yang setara) : 30 poin
  Supervisor (yang setara) : 20 poin
  Teknisi (yang setara) : 15 poin

E.2.  Bidang Lain non-Farmasi
Gambaran Umum
Point diberikan kepada mahasiswa yang bekerja dibidang lain non-
farmasi. Syarat-syarat dan besarnya point diberikan sesuai 
ketentuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme Mendapatkan Point
1. Mengumpulkan dan Mengisi berkas portofolio pada butir E 

meliputi tahun kerja, jabatan, dan kegiatan (secara singkat) yang 
mendeskripsikan kompetensi anda.

2. Mengisi form pengajuan untuk memperoleh point portofolio 
mahasiswa dan memberi tanda checklist pada kolom cheklist 
untuk kinerja butir E (Pengalaman Kerja) pada bentuk kinerja 
bidang lain non-farmasi.

3. Melampirkan surat keterangan kerja dari atasan dan 
dokumentasi/name tag/slip gaji.

4. Verifikasi oleh tim portofolio.
5. Pemberian point oleh tim portofolio sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

Ketentuan Pemberian Point
Point dapat diperoleh tiap semester dan diberikan setelah lolos 
verifikasi oleh tim portofolio. Di bawah ini, ketentuan besarnya 
point yang akan diberikan:

Waktu/Masa Kerja : point diberikan setiap pengajuan, baik pada 
instansi yang sama ataupun berbeda.(Masa kerja terhitung mulai 
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dari mahasiswa tersebut kuliah di kampus Sekolah Tinggi Farmasi 
Indonesia).
Jabatan : Direktur (yang setara) : 50 poin

  Manager (yang setara) : 40 poin
  As. Manager (yang setara) : 30 poin
  Supervisor (yang setara) : 20 poin
  Teknisi (yang setara) : 15 poin


