
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISI-MISI-TUJUAN 

AKPER YASPEN JAKARTA 

 

 

VISI 

Menjadi Akademi Keperawatan yang terkemuka dalam menghasilkan perawat vokasi 

yang kompeten dengan keunggulan keperawatan gawat darurat tingkat nasional pada 

tahun 2030. 

MISI 

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berdasarkan 

kurikulum berbasis kompetensi di bidang keperawatan dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang 

keperawatan. 

3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang pengembangan kreativitas, 

inovasi, dan produktivitas bagi seluruh civitas akademika. 

4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri  

dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan 

pemanfaatan lulusan 

 

TUJUAN 

1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan kualifikasi level 5 sesuai 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat. 

2. Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang 

keperawatan 

3. Mewujudkan suasana akademik suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif, dan produktif bagi seluruh civitas 

akademika 

4. Mewujudkan kemitraan strategis dengan berbagai instansi di dalam dan luar 

negeri  dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi dan pemanfaatan lulusan. 

 

 

 



 



 

 





 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Visi “Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta menjadi Akademi Keperawatan yang terkemuka 

dalam menghasilkan perawat vokasi yang kompeten dengan keunggulan keperawatan gawat 

darurat tingkat nasional pada tahun 2030”. Untuk mencapai visi tersebut maka Akper Yaspen 

harus menjamin dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Selaian itu dengan sesuai dengan 

amanah Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang  Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu Akper 

Yaspsen Jakarta berupaya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Unit 

Penjamin mutu Internal (UPMI) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penerapan SPMI 

telah menysussun beberapa dokumen ayitu kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, 

standar operasional mutu. Manual mutu merupakan salah satu langkah-langkah dalam 

penyusunan standar. Manual mutu tediri dari manual penetapan, manual mutu pelaksanaan, 

manual mutu evaluasi, manual mutu pengendalian dan manual mutu peningkatan. 

 

Dalam memelihara, meningkatkan dan mengendalikan mutu lulusan, maka Akper Yaspen 

Jakarta senantiasa melakukan kegiatan penjaminan mutu yang terencana dan terkendali melalui 

koordinasi unit penjaminan mutu internal. Kegiatan penjaminan mutu terus dilakukan dengan 

merevisi dan mengembangkan standar yang telah disusun sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat tutuntan regulasi tentang penjaminan mutu senantiasa berubah dan dinamis. 

Kegiatan penjaminan mutu internal menuntut komitmen seluruh civitas akademika untuk 

senantiasa melaksanakan aktivitasnya berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dan Formulir Mutu. Dengan demikian 

penyusunan merupakan keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi dalam rangka menjamin 

keberlangsungan kegiatan penjaminan mutu internal di Akper Yaspen Jakarta. 

 

Buku Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dan Formulir Mutu ini sebagai acuan oleh seluruh 

pimpinan dan civitas akademika di Akper Yapsen Jakarta dalam melaksanakan penjaminan 

mutu. Dengan tersusunnya standar mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi 

kemajuan Akper Yaspen Jakarta. 

 

 Jakarta, 30April 2018 

Ketua, 

 

 

 

Tety Mulyati Arofi, S. Kep., Ns., M. Kep. 
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Dra. Yuntinawati  

 

  

Disahkan oleh 

Direktur, 

 

 

 

 

Sulastri, S. Kp., M. Kep. 
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1. TUJUAN 

1.1. Sebagai pedoman tekhnis bagi sivitas akademik di lingkungan Akper Yaspen 

Jakarta dalam melaksanakan kerjasama dengan instansi pihak luar. 

1.2. Sebagai Pedoman tekhnis bagi unit-unit kerjasama di lingkungan Akper Yaspen 

Jakarta dalam melaksanakan kerjasama. 

 

2. RUANG LINGKUP 

2.1 Urgensi melakukan kerjasama dengan pihak luar institusi 

2.2 Pengikatan Kerjasama dalam  bentuk Perjanjian Kerjasama/Memorandum of 

Agreement (MoA); 

2.3 Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan pembuatan Perjanjian 

Kerjasama/Memorandum of Agreement (MoA) 

2.4 Unit organisasi yang terlibat dalam pembuatan PerjanjianKerjasama/ Memorandum 

of Agreement (MoA) 

 

3. DEFINISI  

3.1 Kerjasama Akper Yaspen Jakarta adalah melakukan pekerjaan  dengan pembagian 

tugas yang jelas untuk tujuan yang sama agar diperoleh hasil yang maksimal bagi 

pihak-pihak yang terkait 

3.2 Perjanjian adalah kesepakatan antara Akper Yaspen Jakarta dengan pihak mitra 

kerjasama tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan 

pendayagunaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk 

kegiatan kerjasama 

3.3 Perjanjian Kerjasama/MoA adalah dokumen perjanjian kerjasama yang 

dilaksanakan oleh Akper Yaspen Jakarta dan mitra kerjasama yang memuat 

kesepakatan secara rinci dari para pihak setelah dituangkan dalam Nota 

Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) yang formal yang mengikat 

kedua belah pihak 

3.4 Unit adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan Akper Yaspen Jakarta. 
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4. KETENTUAN UMUM 

Kegiatan kerjasama ini dimulai dengan penjajakan urrgensi kerjasama, penyusunan draft 

MOU dan MoA serta pelaksanaan MoA. Pelaksanaan MoA dilaporkan oleh unit 

pelaksana terkait kepada direktur melalui wadir I. 

 

5. PENANGGUNG JAWAB  

Penanggung jawab kerjasama Akper Yaspen Jakarta dengan pihak luar adalah 

5.1  Direktur Akper Yaspen 

5.2  Wakil Direktur I 

5.3  Unit terkait perjanjian kerjasama 

 

6. URAIAN PROSEDUR 

5.1. Rapat memutuskan urgensi melakukan kerjasama dengan pihak luar 

5.2. Melakukan penyelesaikan atau pemilihan calon mitra berdasarkan urgensi dan nilai 

strategis kerjasama 

5.3. Melakukan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara 

Direktur Akper Yaspen Jakarta dengan pihak luar 

5.4. Menyiapkan Perjanjian Kerjasama/ Memorandum of Agreement (MoA) antara Tim 

Pelaksana dengan disaksikan oleh Direktur Akper Yaspen Jakarta. 

5.5. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh Direktur Akper Yaspen Jakarta 

dengan pihak luar 

5.6. Pelaksanaan Proyek Kerjasama dilaksanakan oleh Unit yang terlibat  

5.7. Direktur Akper Yaspen Jakarta dan Wadir II melakukan supervisi dan monitoring 

pelaksanaan proyek kerjasama 

5.8. Unit pelaksana membuat laporan pada akhir masa proyek dan menyerahkannya 

kepada Direktur Akper Yaspen Jakarta 
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7. BAGAN ALIR/FLOWCHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DOKUMEN TERKAIT 

8.1 Statuta 

8.2 Standar kerjasama 

8.3 Rencana Induk Pengembangan 

8.4 Rencana Strategis 

8.5 Rencana Kerja tahunan 

8.6 Nota Kesepahaman (MoU) 

8.7 Surat perjanjian kerjasama (MoA) 

 

 

Surat 

permohonan 

kerjasama 

Draft MoU  
Oleh Wadir 

II 
Wadir I/Ka 

Prodi 

Wadir I/Ka prodi dan 
Unit terkait 
kerjasama 

Penanda 
tanganan 
MoU oleh 
Direktur 

Direktur 

 

Penyusunan 
MoA 

 

Penyusunan 
Laporan kegiatan 

oleh unit terkait dan 
Wadir  I 

 

Pelaksanaan 

MoA oleh 

unit terkait 
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FORMULIR KERJASAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Disiapkan oleh, 

 

 

 

 

Dra. Yuntinawati  

 

  

Disahkan oleh 

Direktur, 

 

 

 

 

Sulastri, S. Kp., M. Kep. 

 

 

 



PERJANJIAN KERJASAMA  

ANTARA 

AKADEMI KEPERAWATAN YASPEN JAKARTA 

    Nomor :     

 

DENGAN 

RUMAH SAKIT TUGU IBU - DEPOK 

   Nomor : 

 

TENTANG 

…………………………………………….. 

 

 

         

Pada hari ini,                tanggal            bulan            tahun dua ribu dua puluh (___________) 

bertempat di …………………………………… telah terjadi kesepakatan untuk melakukan 

Perjanjian kerjasama antara : 

 

I. Nama  :  

NIDN  :  

Jabatan  : Direktur Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta 

Alamat  : Jl. Batas II No. 54 Kel. Baru, Pasar Rebo – Jakarta Timur 

     Kode Pos 13780  Telp. 021-87703785 Fax. 021-8717353 

 

                Dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama Program Studi DIII 

Keperawatan Akademi Keperawatan YASPEN Jakarta, yang selanjutnya disebut 

PIHAK PERTAMA 

 

II. Nama  :  

NIK  : 

Jabatan  :  

Alamat  :  

 

Dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama ……………………… yang 

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan 

Keperawatan Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :  

 

 

Pasal 1 

 
1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima fasilitas ruang perawatan beserta pasien serta 

segala sesuatu yang berhubungan dengan segala keperluan …………………  PIHAK 

KEDUA………………... Pihak Pertama. 

 

2. PIHAK KEDUA bersedia menyediakan fasilitas ruangan perawatan beserta pasien serta 

segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek keperawatan Mahasiswa PIHAK 

PERTAMA sesuai dengan keadaan dan kemampuan PIHAK KEDUA 

 



Pasal  2 

 

1. PIHAK PERTAMA menyatakan setuju untuk memenuhi peraturan dan ketentuan yang 

berlaku dalam pelaksanaan praktek keperawatan mahasiswa, yang telah ditentukan oleh 

Pihak Kedua. 

2. PIHAK KEDUA menyatakan setuju dengan kerangka acuan dan jadwal praktek yang 

telah ditetapkan PIHAK PERTAMA, setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan 

PIHAK KEDUA. 

3. Kedua belah pihak setuju bahwa biaya penggunaan fasilitas dan bimbingan selama 

praktek keperawatan adalah sebesar ……………………… 

4. Per mahasiswa per hari 

5.  

Pasal  3 

 

1. Selama praktek mahasiswa berlangsung, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab 

terhadap proses bimbingan mahasiswa, dengan Dosen Pembimbing praktek yang akan 

mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Perawat Instruktur PIHAK KEDUA. 

2. Selama praktek berlangsung PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap 

proses Asuhan Keperawatan pasien, menyediakan tenaga perawat instruktur yang 

membimbing dan mengawasi praktek mahasiswa dari PIHAK PERTAMA. 

3. Tenaga Pembimbing (Clinikal Instruktur) dari lahan praktek berpendidikan minimal 

DIII Keperawatan. 

 

Pasal 4 

 

1. Selama melakukan praktek, mahasiswa harus menggunakan seragam perawat  yang 

telah ditentukan PIHAK PERTAMA 

2. Jangka waktu praktek sesuai dengan kurikulum pendidikan Akademi Keperawatan 

yang berlaku pada PIHAK PERTAMA 

3. Terhadap jadwal praktek mahasiswa diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

  

Pasal 5 

 

1. Apabila tugas praktek mahasiswa telah berakhir, PIHAK KEDUA memberikan 

evaluasi pelaksanakan praktek kepada PIHAK PERTAMA 

2. PIHAK PERTAMA akan memberikan umpan balik atas hasil evaluasi seperti yang 

disebut pada ayat (1) pasal ini demi kelancaran dan peningkatan mutu dan Keselamatan 

pasien dalam praktek di bidang keperawatan. 

 

Pasal  6 

 

1. PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan dan atau 

kelalaian yang diakibatkan oleh mahasiswa dalam praktek keperawatan ini yang 

menimbulkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA. 

2. PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini sewaktu-waktu apabila 

ternyata PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya.. 

  

 

Pasal  7 

 



1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditanda-tangani kedua 

belah pihak dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila tidak ada 

persetujuan untuk pengakhiran perjanjian ini. 

2. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka harus diberitahukan 

kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran 

tersebut. 

 

Pasal 8 

 

1. PIHAK PERTAMA menyapkan tenaga keperawatan yang terampil dan kompeten yang 

mampu bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada PIHAK 

KEDUA 

2. PIHAK KEDUA  dapat menyerap/menerima lulusan dari Akper Yaspen dengan 

mengikuti prosedur yang berlaku. 

 

Pasal 9 

 

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan 

diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka kedua belah 

pihak setuju untuk memilih penyelesaian pada pengadilan Negeri Depok. 

3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian secara 

musyawarah dan mufakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian 

ini. 

4. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, 

ditandatangani nersama dan mempunyai kekuatan hokum yang sama.  
 

 

       Ditetapkan    : Jakarta 

       Pada tanggal : 

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

 

PIHAK PERTAMA     PIHAK KEDUA 

Direktur Akademi Keperawatan         Direktur 

       Yaspen Jakarta         Rumah Sakit Tugu Ibu 

 

 

 

 

 __________________________   __________________________ 
 

 

 



 

UNIT PENJAMINAAN MUTU INTERNAL 
AKADEMI KPERAWATAN YASPEN JAKARTA 
JL. BATAS II NO. 54 KEL BARU PASAR REBO JAKARTA TIMUR 


