
Form Asesmen Mutu Standar 1 (Sumber Daya) 

Standar 1 Sumber Daya 

No. Komponen Mutu Deskripsi PUI-PK Bukti 

1.1. PUI-PK memiliki jumlah tenaga peneliti dan 

tenaga penunjang yang memadai untuk 

melakukan keseluruhan aktivitas penelitian 

dan pengembangan keilmuan yang sesuai 

dengan fokus riset di lembaga PUI-PK. 

 

Jumlah peneliti berasal dari dosen yang berlatar belakang farmasi 

bahan alam, kebidanan, kesehatan dan herbal, dimana 2 orang 

diantaranya sedang menempuh Pendidikan S3 Farmasi. Salah satu 

tema penelitian yang diangkat oleh dosen yang sedang menempuh 

S3 tersebut tentang pengembangan sediaan estetika tradisional. 

Selain memiliki tenaga dosen sebagai tenaga peneliti, PUI PT juga 

memiliki tenaga penunjang yang merupakan instruktur lulusan D3 

Jamu dengan kompetensi keilmuan basic kesehatan tradisional 

sehingga fokus riset sesuai dengan keilmuan tenaga peneliti dan 

tenaga penunjang. 

- SK tim peneliti di PUI -PK yaitu 

Pusat unggulan jamu Indonesia 

1.2. PUI-PK memiliki rencana pengembangan 

SDM serta penguatan kemampuan SDM di 

lingkungannya. 

 

Pengembangan SDM dengan meningkatkan kemampuan 

kompetensi tenaga peneliti dan tenaga penunjang dalam bentuk 

pelatihan-pelatihan atau workshop yang dapat mendukung 

kualitas PUI-PK. Pengembangan SDM tenaga peneliti untuk 

jangka pendek dengan mengirim pelatihan berskala 

nasional,sedangkan jangka panjang pelatihan berskala 

internasional.  

- Road map kegiatan 

pengembangan Pusat unggulan 

jamu Indonesia 



1.3. PUI-PK memiliki fasilitas yang mendukung 

dengan standar yang baik dan memadai 

untuk mendukung aktivitas serta kegiatan 

PUI-PKuntuk mencapai kriteria sebagai PUI-

PK. 

 

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki terstandar dan memadai dalam 

pencapaian kriteria PUI-PK. Fasilitas yang ada sesuai kebutuhan 

kegiatan PUI-PK dalamhal ini adalah laboratorium peracikan dan 

pengembangan sediaan jamu serta etalase atau ruangan pameran 

sediaan-sediaan jamu serta ruangan perpustakaan untuk 

mendukung penguatan referensi keilmuan terkait jamu. Sarana 

tersebut didukung oleh prasarana yang memadai yaitu peralatan 

laboratorium yang sesuai kebutuhan 

- Dokumentasi foto laboratorium 

beserta peralatan pendukung 

- Kartu inventarisir 

  



Form Asesmen Mutu Standar 2 (Tata Kelola) 

 

Standar 2 Tata Kelola 

No. Komponen Mutu Deskripsi PUI-PK Bukti 

2.1. PUI-PK memiliki peta jalan yang jelas untuk menuju 

Science and Technology Campus. 

Pusat unggulan sediaan estetika tradisional memiliki 

road map menuju Science and Technology Campus 

yaitu meliputi : 

- Sumber daya manusia tenaga peneliti dan 

tenaga penunjang 

- Riset pengembangan inovasi produk sediaan 

estetika tradisional berbahan alam dari 

tongkol jagung dengan uji laboratoris yang 

terstandar 

- Pengujian produk sesuai standar mutu 

sediaan 

- Publikasi jurnal ilmiah nasional dan 

internasional mengenai keilmuan estetika 

tradisional 

Road map pusat unggulan jamu Indonesia 

yang menuju Science and Technology 

Campus 

2.2. PUI-PK memiliki peta jalan penelitian yang 

diimplementasikan serta target-target yang terukur. 

Road map penelitian yang akan diimplementasikan 

dimulai dari penyiapan bahan-bahan sediaan 

Road map penelitian pada pusat unggulan 

sediaan estetika tradisional 



estetika tradisional dengan target terukurnya dilihat 

dari uji kualitas ekstrak. Metode pengujian sediaan 

sesuai dengan SOP serta uji kualitas hasil akhir 

sediaan sesuai standar mutu sediaan. Peralatan-

peralatan yang digunakan terkalibrasi. 

2.3. PUI-PK memiliki keterbukaan informasi aktivitas yang 

dapat diakses secara online dan senantiasa memiliki 

informasi terbaru terkait dengan aktivitas PUI-PK. 

Adanya alamat website dan social media mengenai 

aktivitas pusat unggulan sediaan jamu Indonesia ini 

sehingga dapat diakses oleh khalayak umum untuk 

mengetahui aktivitas pusat unggulan.  

Website dan social media pusat unggulan  

2.4. PUI-PK memiliki prosedur pelaksanaan aktivitas yang 

terdokumentasi serta terstandardisasi. 

Adanya SOP atau prosedur dalam mengerjakan 

kegiatan riset di pusat unggulan jamu Indonesia 

yang terdokumentasi dan terstandarisasi 

SOP pelaksanaan aktivitas di pusat 

unggulan jamu Indonesia 

2.5. PUI-PK memiliki prosedur untuk pemakaian fasilitas 

penelitian bersama yang bersifat lintas lembaga penelitian 

lainnya. 

Adanya SOP atau prosedur yang mengatur 

penggunaan fasilitas penelitian bersama dari 

lembaga penelitian lainnya.  

SOP penggunaan fasilitas penelitian 

Bersama  

 

  



Form Asesmen Mutu Standar 3 (Unggul Akademik) 

 

Standar 3 Unggul Akademik 

No. Komponen Mutu Deskripsi PUI-PK Bukti 

3.1. PUI-PK menghasilkan luaran berupakarya-karya ilmiah yang 

bersifat nasional dan internasional di jurnal-jurnalbermutu. 

Pusat unggulan jamu Indonesia sudah 

menghasilkan publikasi ilmiah dari riset 

pengembangan sediaan jamu atau herbal di jurnal 

nasional khususnya jurnal yang sudah diterbitkan 

dari instansi Pendidikan kami sendiri di Poltekkes 

Kemenkes Surakarta yaitu jurnal INTEREST dan 

jurnal Kebidanan dan KesehatanTradisional 

- Artikel publikasi ilmiah pada 

jurnal nasional 

3.2. PUI-PK menghasilkan karya-karya berbasis sumber daya 

lokal yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan penguatan 

produk, komunitas, dan pemerintah. 

Pusat unggulan sediaan  estetika tradisional sudah 

memiliki karya produk sejumlah 5 yang 

mengangkat dari bahan alam  tongkol jagung 

sebagai tabir surya dikembangkan dalam inovasi 

produk. Bahan alam yang digunakan ini 

mengangkat dari bahan lokal yang tidak 

termanfaatkan sebagai limbah dari pangan 

fungsional.  

- Produk sediaan jadi sebagai 

sediaan estetika tradisional 



3.3. PUI-PK mengelola kegiatan diseminasi berskala 

internasional serta jurnal yang terakreditasi. 

Pusat unggulan jamu Indonesia berencana akan 

melakukan desiminasi hasil riset pengembangan 

inovasi produk yang mengangkat bahan alam 

sebagai kebugaran, kecantikan maupun untuk 

gangguan kesehatan. 

- Road map rencana desiminasi 

hasil riset pengembangan inovasi 

produk 

3.4. PUI-PK memiliki rancangan serta menghasilkan tenaga-

tenaga professional sesuai bidangnya untuk jenjang S-3 guna 

mendukung penguatan SDM nasional. 

Pusat unggulan jamu Indonesia saat ini 

mengembangkan sumber daya manusia dengan 

mengirim studi lanjut tenaga penelitinya 

kejenjang S3 dan mengangkat pusat unggulan 

sediaan estetika tradisional ini dalam bentuk 

penelitian yang lebih mendalam 

- Roadmap rancangan SDM 

- SK tim promoter disertasi tenaga 

peneliti PUI PT yang sedang 

menempuh S3 

 

  



Form Asesmen Mutu Standar 4 (Unggul Dampak Luaran) 

 

Standar 4 Unggul Dampak Luaran 

No. Komponen Mutu Deskripsi PUI-PK Bukti 

4.1. PUI-PK melakukan diseminasi keilmuan serta layanan 

kepakarannya untuk masyarakat melalui kegiatan pelatihan 

serta aktivitas lain yang bersifat edukasi kelingkungan yang 

lebih luas. 

Pusat unggulan jamu Indonesia berencana akan 

mengadakan diseminasi keilmuan tentang jamu 

dalam bentuk pelatihan atau workshop dengan 

memgundang tenaga kesehatan atau profesi lain 

yang terkait serta masyarakat umum.  

- Roadmap kegiatan desiminasi 

4.2. PUI-PK melakukan kerjasama riset sesuai kepakarannya, 

baik berskala nasional maupun internasional. 

Pusat unggulan jamu Indonesia akan melakukan 

riset berskala nasional dengan menggandeng 

kemitraan dari Lembaga penelitian institusi 

Pendidikan lain dan juga dari industri lain di 

tingkat nasional. Selain itu juga mengangkat riset 

dengan Lembaga penelitian tingkat internasional.  

- MOU PUI PT dengan Lembaga 

riset penelitian dari instansi 

lainnya 

 


